
Proč letos zůstalo více kotců v útulcích 
prázdných, nebo jak se krize promítla do 
financování městského útulku Lesan? Více 
v rozhovoru s vedoucí a provozovatelkou 
Monikou Kolkovou.

Historie není kabinet kuriozit a sbírka rekordů
a propadáků aneb o kronice našeho města 
v rozhovoru s ředitelem kralupského muzea 
Janem Rackem.

Město Kralupy n. Vlt. se rozhodlo odložit ko-
nání novoročního ohňostroje na dobu neurči-
tou. Důvodem je stále nepříznivá epidemiolo-
gická situace a s ní spojená vládní opatření.
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P říjmy do rozpočtu města jsou ovlivně-
ny především zrušením superhrubé 

mzdy a navýšením odečitatelných položek 
z mezd zaměstnanců. „Za 12 let spolupráce 
s ekonomickým odborem a dalšími správci 
rozpočtu města bylo sestavování rozpoč-
tu na letošní rok nejsložitější. Museli jsme 
ho postupně upravovat, úbytky jsme sano-
vali zapojením prostředků z hospodářské 
činnosti ve výši 25 mil. Kč, na doporučení 
ministerstva financí jsme navýšili příjem 
z DPH, což bylo jediné navýšení daňových 
příjmů. Ostatní příjmy včetně všech dal-
ších daní a poplatků z výherních automatů 
se snížily,“ uvádí kralupský místostarosta 
Libor Lesák.

Pokračování na str. 4

Město si utáhne opasek, důležité 
investice to však neovlivní
■ Rozpočet města Kralupy nad Vltavou je na rok 2021 sestaven ve vyrovnané výši 371 mil. Kč, 
a to na straně příjmů i výdajů, což je o 42 mil. Kč méně než činil rozpočet v roce minulém. Aby 
byl výsledek vyrovnaný, muselo dojít ke škrtům v dílčích rozpočtech příspěvkových organizací 
i v provozních výdajích samotného městského úřadu. Letošní rozpočet totiž ovlivňují změny 
v tzv. daňovém balíčku a samozřejmě i koronavirová krize.

ZPRAVODAJ
KralupsKý

Cena 15 Kč www.kralupskyzpravodaj.cz

www.mestokralupy.cz

Měsíčník města Kralupy nad Vltavou

PŘÍJMOVÁ ČÁST ROZPOČTU VÝDAJOVÁ ČÁST ROZPOČTU

Odbor ekonomický 337 473‚63

Odbor soc. věcí, školství a kultury 373‚81

Odbor správní 1 032‚30

Městská policie 800‚00

Oddělení správy majetku 14 491‚53

Odbor infocentrum 535‚54

Odbor životního prostředí 2 460‚00

Odbor kancelář starosty 740‚08

Odbor kancelář tajemníka 175‚00

Odbor dopravy 11 235‚00

Odbor výstavby a územ. plánování 1 262‚00

Obecní živnostenský úřad 468‚00

PŘÍJMY CELKEM 371 046‚89

Odbor ekonomický 154 291‚49

Odbor soc. věcí, školství a kultury 58 131‚93

Odbor správní 212‚00

Odbor realizace investic 48 028‚93

Městská policie 16 450‚68

Oddělení správy majetku 14 382‚46

Odbor infocentrum 1 543‚56

Odbor životního prostředí 31 819‚90

Odbor kancelář starosty 15 963‚84

Odbor kancelář tajemníka 6 271‚10

Odbor dopravy 10 415‚00

VÝDAJE CELKEM 359 046‚89

Financování – splátka jistiny úvěru 12 000‚00

CELKEM 371 046‚89

Návrh 2021  v tis. Kč
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ÚNOR

u Rada města pověřila Mgr. Hanu Bínovou vede-
ním příspěvkové organizace města „Městský by-
tový podnik Kralupy nad Vltavou“, s účinností od 
1. 1. 2021 do 31. 3. 2021, v plném rozsahu.
u Rada města stanovila počet zaměstnanců měs-
ta zařazených v MěÚ Kralupy nad Vltavou pro rok 
2021 na počet 131 zaměstnanců (120 pracovních 
tabulkových míst, 11 zaměstnanců na MD a RD).
u Rada města schválila výběr dodavatele zadáva-
cího řízení a uzavření smlouvy o dílo na akci „Revita-
lizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně – sídli-
ště LOBEČEK, Kralupy nad Vltavou“ s dodavatelem 
KHL-EKO, a. s., Červený Hrádek, za celkovou cenu  
2 833 746‚43 Kč s DPH.
u Rada města schválila výsledky výběrového říze-
ní a uzavření smlouvy o dílo na akci „Bezbariérové 
řešení ZŠ Jodlova, Kralupy nad Vltavou“ s dodava-
telem SARK engineering, s. r. o., za celkovou cenu  
4 139 276‚00 Kč s DPH.
u Rada města schválila výsledky výběrového řízení 
a uzavření smlouvy o dílo na akci „Odstranění stáva-
jící kašny na Seifertově náměstí, Kralupy nad Vlta-
vou – Lobeček“ s dodavatelem DAVÍDEK – DEK s. r. o., 
Zlončice, za celkovou cenu 420 897‚90 Kč s DPH.
u Rada města vzala na vědomí situaci s odpa-
dovým hospodářstvím. Zároveň vzala na vědomí 
uzavření Smlouvy o dílo na akci „Převzetí a zajiště-
ní ukládání nebo likvidace odpadu“ se společností 
FCC Uhy, s.r.o, a to na dobu určitou od 1. 1. 2021 
do 30. 4. 2021.
u Rada města uložila odboru životního prostředí, 
ve spolupráci s TSM, zajistit výběr administrátora 

veřejné zakázky, jejímž předmětem bude převzetí 
komunálního odpadu od fyzických osob a právnic-
kých osob ze svozu prováděným TSM Kralupy nad 
Vltavou a jeho uložení či likvidace.
u Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy 
mezi Městem Kralupy nad Vltavou, jako nájemcem, 
a Českými dráhami, a. s., jako pronajímatelem, je-
jímž předmětem je pronájem pozemků parc. č. 9/3, 
parc. č. 8/4, parc. č. 669/2 a parc. č. 1702 v k. ú. 
Kralupy nad Vltavou v souvislosti se stavbou „Nová 
opěrná zeď, Kralupy nad Vltavou“ na dobu určitou, 
za nájemné 5 000 Kč + DPH v zákonné výši, ve znění 
uvedeném v příloze důvodové zprávy.
u Rada města vzala na vědomí Plán rozvoje sportu 
města Kralupy nad Vltavou na období 2021–2022, 
v předložené podobě.
u Rada města schválila umístění mobilních ka-
várenských kiosků do těchto lokalit: Husova ulice, 
okolí nádraží, Lobeček – nábřeží a prostor u zimního 
stadionu.
u Rada města schválila příspěvkové organizaci 
Kulturní a společenské středisko Kralupy nad Vlta-
vou využití městských výlepový ploch jako pomoc 
a podporu lokálních živnostníků a podnikatelských 
subjektů, a to formou nabídky bezplatné inzerce.
u Rada města schválila Domu dětí a mládeže 
v Kralupech nad Vltavou umístění čtyř kreseb před-
stavujících čtvero ročních období, vytvořených ex-
terním pracovníkem panem Jaroslavem Jindřichem, 
na fasádu budovy DDM, dle předloženého návrhu. 
Desky budou na budovu přišroubovány a instalaci 
provede autor kreseb.

příjem inzerce do 14. 1. 2021
do 12:00; zasílání článků a pozvánek

do 14. 1. 2021 do 12:00.
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PONDĚLÍ 1. ÚNORA V 17:00
ve velké zasedací místnosti
MěÚ Kralupy nad Vltavou

�

střípky z jednání Rady města Kralupy nad Vltavou�

veřejné jednání
zastupitelstva města

Milí čtenáři,
ačkoli nebyl loňský rok pro většinu z nás nejve-
selejší, věřím, že si z něj budeme pamatovat i to 
dobré, co později vzpomínky na neřáda covida tro-
chu zamlží.

V paměti mi utkví probuzení 
ohromné solidarity lidí ve chvíli, kdy 
nikdo v podstatě nevěděl, co se ode-
hrává, co koronavirus znamená a jaké 
následky ponese. Vybaví se mi humor, 
někdy až trochu černý, kolující mezi 
lidmi převážně na sociálních sítích, 
jenž byl asi ještě více nakažlivý nežli 
samotný vir a se kterým se dalo vše 
zvládnout o chloupek lépe.

A pak si vzpomenu na zážitky, které nikterak 
s touto depresivní situací nesouvisí, zážitky, jež by 
se sice daly spočítat na pěti prstech, ale o to více 
si z té hrstky oproti jiným rokům budu alespoň le-
tos pamatovat. Z našich dětí se staly děti ulice ne-
potřebující nejmodernější technologie. K objevo-
vání světa jim postačila hromada štěrku, písku, 

klouzačka, místo houpačky starý trám či kus ka-
nalizačního potrubí, jenž dobře posloužil jako ko-
lotoč. Fantazie dětem rozhodně nechybí. A je to 
fascinující, nemusely se ji složitě učit, pouze jí daly 

volný průchod, jelikož měly najednou 
vhodný prostor a čas. Kéž bychom se 
dokázali takto unést i my dospělí.

Mým předsevzetím do nového  
roku je, abychom se dokázali radovat  
z maličkostí, uměli udělat z komára 
velblouda v antonymním slova smyslu, 
vytěžit z mála mnoho, zachovat si 
zdravý selský rozum a zachovat si 
tvář, na ní úsměv, krásný a zcela ob-

nažený (nezakrytý rouškou), rozdávající radost 
a kladné (raději než pozitivní, jelikož toto slovo 
nyní trochu ztratilo na významu ;-)) myšlení, které 
samozřejmě kromě zdraví nyní potřebujeme asi ze 
všeho nejvíc.

Tak tedy co možná nejspokojenější nový rok 
vám přeje Karmela

slovo úvodem�

PIETA
10. 1. 1986 si připomínáme úmrtí Jaroslava Seiferta. Pietní zastavení se uskuteční 8. ledna 2021 od 10:00 hod. 
na kralupském hřbitově.



3www.mestokralupy.cz   AKTUALITY LEDEN 2021     KZ

slovo starosty�

M inulý rok nebyl vůbec 
jednoduchý. Vlna koro-

naviru ochromila ve velkém 
naše každodenní fungování, 
a přestože letní měsíce se zdá-
ly býti nadějné, druhá část roku se 
znovu nesla v režimu nezbytných covido-
vých opatření. Je mi velice líto, že jsme se 
v uplynulém roce nemohli potkat např. při 
příležitosti Dnů Kralup či nedávno proběh-
nuvších adventních slavnostech. Měli jsme 
pro tento rok spoustu velkých plánů, ovšem 
ne vždy jdou věci tak, jak bychom si přáli.

Navzdory veškerým komplikacím se nám 

však povedlo dotáhnout do kon-
ce všechny investiční akce, jež 
byly pro rok 2020 v plánu. V tak-

to nejisté době není bohužel ani 
toto samozřejmostí. Myslím si, že 

není od věci tuto skutečnost zmínit. 
Nicméně i pro letošní rok máme poměr-
ně smělé plány, ostatně obsah tohoto čís-
la většinu zásadních investic představuje. 
Pevně doufám, že se nám povede všechny 
naše plány dokončit a že se nám i nadále 
bude dařit vytvářet kvalitnější podmínky 
pro život ve městě.

Osobně bych si pak přál, abychom pro-

žili mnohem poklidnější rok, přestože co-
vid nás s určitostí bude ještě nějaký ten pá-
tek trápit. Velmi se ale těším na dobu, kdy 
všechny tyto starosti zmizí. Těším se, až se 
budeme moci znovu nadechnout, navštěvo-
vat společenské, kulturní a sportovní akce, 
a to bez sebemenšího možného rizika. Kra-
lupy nad Vltavou měly v tomto ohledu vždy 
co nabídnout a já věřím, že brzy budeme 
moci portfolio těchto služeb ještě o něco 
rozšířit a zkvalitnit. A co popřát vám všem 
do nového roku? Především hodně zdraví. 
Když bude zdraví, bude všechno ostatní.

MAREK CZECHMANN

■ Online registrace na MěÚ Kralupy 
n. Vlt. se ověřila jako nejlepší 
způsob objednání se v nouzovém 
stavu, ale i za běžného provozu. 
Stávající vyvolávací systém je 
však neohrabaný a neumožňuje 
praktičtější rozdělení jednotlivých 
přepážek. Nový systém bude 
pružnější a přehlednější a bude 
směřovat k zajištění komfortnějšího 
objednávání občanů na úřad.

S oučasný systém funguje na MěÚ již od 
roku 2014. V roce pořízení byl vytvo-

řen pomocí nejmodernějších technologií, 
jež byly v té době na trhu k dispozici. „Za 
těch sedm let je systém již morálně i tech-
nicky zastaralý a poslední dva roky se za-
býváme tím, že ho vlastními prostředky 
opravujeme. Náhradní díly pro terminály 
již neseženeme a pokud ano, vyrábí je Čína, 
z níž jsou těžce dosažitelné. Naší snahou je 
umožnit klientům funkční a jednoduchý 
přístup na MěÚ,“ uvádí vedoucí oddělení 
IT Karel Kohl. Revitalizací neprojde celý 
stávající systém. Měnit se nebudou stále 
plně provozuschopné led displeje nad jed-
notlivými přepážkami v přízemí na odbo-
ru dopravy a v prvním patře u občanských 
průkazů, pasů a živnostenském úřadě.

Ve špatném technickém stavu se ale na-
cházejí terminály, k nimž klienti přicházejí, 
na kterých po objednání zadávají pin a poté 
odebírají lístek s pořadovým číslem. Ty-
to terminály budou nahrazeny. „Doposud 
bylo možné vyzvednout si lístek v přízemí 
a v prvním patře. Nové terminály ale klien- 
tům umožní si vzít na kterémkoli patře lís-
tek ke kterékoli přepážce. Nebudou tedy 
muset běhat nahoru a dolů, aby si mohli 
lístek vyzvednout,“ uvádí výhody nového 
vyvolávacího systému K. Kohl. Nové ter-
minály budou vybaveny nejnovějšími tech-
nologiemi, výpočetní systém bude součástí 
úložiště poskytovatele, jíž se stala firma Te-
tronik z Terezína. Stávající displeje se poté 
napojí na systém nový. Inovace se soustředí 
na mobilní technologie. Nový systém navíc 
umožní uplatnit online elektronický lístek 
a QR kód. Online lístek se však bude týkat 
klientů, jež se zaregistrují do mobilní apli-
kace firmy Tetronik. Tento způsob objed-
nání přinese urychlení v tom, že klienti po 
příchodu na MěÚ načtou do terminálu QR 
kód, jenž přijde spolu s objednávkou, po-
mocí čtečky si jej načtou a bude jim vytiš-
těn lístek. V tomtéž okamžiku budou moci 
na svých mobilních zařízeních sledovat své 
pořadí. Uvidí počet klientů před nimi i ty, 
kteří teprve přijdou na řadu.

KRALUPSKÝ ZPRAVODAJ 
do každé domácnosti

Dostávejte pravidelnou dávku KZ 
také v elektronické podobě.

Platba předem na půl roku nebo 
rok dopředu. Neplatíte nic navíc.

Více informací na e-mailu 
zpravodaj@mestokralupy.cz.
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ZPRAVODAJ na webu
KralupsKý

doplněno o televizní reportáže w rozšířené verze i exklusivní příspěvky w k přečtení i příspěvky z předchozích let

NOVĚ PŘEHLEDNĚ ATRAKTIVNĚ

pohodlně z pc, 
mobilu i tabletu

Vyvolávací systém  
na MěÚ bude upgradován

Nový systém není závislý pouze na 
tzv. smart telefonech nebo tabletech. Pod-
mínkou pro objednání je e-mailová adresa 
a telefonní číslo. Za občana může objed-
návku provést jiná osoba. Zapotřebí bude 
pouze pin, který vede k vyzvednutí lístku.

I covid−19 a s ním spojená vládní opatření 
ukázal, že bezdotykový způsob objednávání 
je pokrokový, třebaže budou nové displeje 
na vyměněných terminálech odolávat i dez-
infekčním prostředkům typu anticovid.

Upgrade rezervačního systému by měl 
proběhnout v prvním čtvrtletí roku 2021.

QR kód může klient 
jednoduše získat i tím 

způsobem, že provede 
objednávku na  
www.mestokralupy.cz/
mestsky-urad/objednani-na-
urad-rezervacni-system/.
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Dokončení ze str. 1
Rozpočet města na letošní rok také ovliv-

nilo zvyšování cen v hromadné dopravě. 
Covid-19 a s ním spojená vládní opatře-
ní způsobil propad na jízdném z důvodu 
nízkého počtu cestujících, a to znamenalo 
zvýšení nákladů. Tato situace stojí Město 
2 mil. Kč. Rozpočtu se dotknul i nižší pří-
jem o zhruba 2 mil. Kč z radarových pokut. 
(Tzn. že tato činnost splnila svůj účel, do-
prava se v problémových lokalitách zklid-
nila.)

V neposlední řadě sestavení rozpočtu 
komplikoval nový zákon o odpadech, kte-
rý obcím zdražil uložení odpadu na sklád-
kách o cca 3‚5 mil. Kč.

Snížení vlastních rozpočtů 
se týká i příspěvkových 
organizací města
„Oslovili jsme všechny správce rozpočtu, 
kapitol na MěÚ a všechny ředitele příspěv-
kových organizací (dále PO). Je opravdu 
potřeba jim poděkovat za to, že chtěli finan- 
ční problémy řešit s námi. Přiklonili se 
k variantě snížení vlastních rozpočtů o ne-
potřebné věci, např. nákupy hmotného ma-
jetku. Základní výdaje a veškeré potřeby na 
provoz PO pokryté jsou. Tzn. že PO mají 
dostatek peněz na zajištění mezd, energií 
a běžného provozu. Peníze rovněž zbyly na 
pokrytí služeb i havarijních stavů. Pokud to 
rozpočet na rok 2022 dovolí, jejich potře-
by budou uspokojeny v následujícím roce,“ 
konstatuje L. Lesák.

Navštěvovanou, ačkoli koronakrizí za-
saženou organizací, je i KaSS Vltava. „Já 
jsem se snažil být realistický a při sesta-
vování jsem počítal s možností, že nás sou-
časná pandemie ani v příštím roce naprosto 
neopustí a nebude tedy prostor realizovat 
všechny akce jako v běžných letech. Již ny-
ní víme, že se rušení různých představení, 
jak ho známe z jara a podzimu 2020, nevy-
hneme minimálně ani na počátku letošní-
ho roku. Jelikož si na značnou část svého 
rozpočtu potřebujeme vydělat prodejem 
vstupenek, je to pro nás nemilou skuteč-
ností. Již v listopadu jsme byli nuceni, po-
dobně jako třeba Kralupská sportovní, žá-
dat Město o finanční podporu na pokrytí 
provozních nákladů. V současnosti se tedy 
budeme snažit, krom oslovování možných 
sponzorů, šetřit prvotně na těch investi-
cích do kulturního domu, jež nejsou bez-
prostředně urgentní. Nebudeme tak moci 

v dohledné době realizovat třeba zahradní 
úpravy, koupi nového laserového projek-
toru kina či přestavbu sociálních zařízení 
u sálu KD. To by však samo o sobě neby-
la velká katastrofa, pakliže by bylo možné 
realizovat plánovaný kulturní program. 
Obávám se, že ale ani v roce 2021 nebude-
me mít v tomto směru úplně lehkou pozi-
ci a naši návštěvníci si budou muset ještě 
déle počkat na „lepší časy“. Doufám, že až 
nastanou, najdou k nám opět cestu, jelikož 
z rozmanitosti a kvality nabídky kulturního 
programu by se nemělo vytratit vůbec nic,“ 
uvádí dopady „utaženého“ rozpočtu ředi-
tel KaSSu Robin Janoš. Ve velmi podobné 
situaci se přirozeně ocitla také Kralupská 
sportovní spol. s. r. o. Podle Luboše Truhlá-
ře, druhého jednatele, se společnosti poda-
řilo realizovat větší opravy ještě z rozpočtu 

roku 2020. „V roce 2021 se méně příznivou 
situaci pokusíme zvládnout tak, že nebude-
me tolik využívat sezónní brigádníky, nýbrž 
zefektivníme práci stálých zaměstnanců, 
a v příjmové části rozpočtu více spoléháme 
na teplé léto a dobré tržby ze vstupného na 
koupališti.“

Také základních škol se týkají škrty 
v rozpočtu, na které mají ředitelé rozdíl-
ný pohled, ačkoli návrhům vyhověli. „Jsem 
si vědoma, že situace není pro radnici jed-
noduchá v mnoha směrech. Myslím, že 
škrtání v rozpočtu škol by ale mělo být až 
na posledním místě. Nás nejvíce tíží ne-
dokončená elektrorekonstrukce pavilonu 
2. stupně, zvláště v této době je velmi ob-
tížné a někdy i nemožné online vyučování 
na školní wi-fi. Jsme rádi, že máme nejví-
ce žáků v Kralupech, ale nyní je to pro nás 
o to složitější. Pravděpodobně po škrtech 

v rozpočtu nezbydou peníze na nutnou vý-
malbu, ani částečnou výměnu čtyřicet let 
starého linolea, a to již nezmiňuji obnovení 
též čtyřicet let starého nábytku ve třídách 
a kabinetech,“ konstatuje Michaela Glei- 
chová, ředitelka ZŠ Generála Klapálka. Na 
ZŠ Komenského je situace obdobná, jak 
uvádí ředitelka Jiřina Hereinová: „Již při 
sestavování rozpočtu v září jsme se drže-
li při zemi a snažili se neplánovat žádné 
větší investiční akce ani nákupy. Přesto 
jsme jej museli ještě „zeštíhlit“. Podaři-
lo se najít ještě položky, jež lze odložit na 
příští rok. Nebylo toho mnoho, ale zadaři-
lo se rozpočet ještě o něco ponížit. Situa-
ci chápu, není jiná cesta, než abychom se 
přizpůsobili a věřili v lepší zítřky.“ „Úpra-
vy v rozpočtu na rok 2021 mě samozřejmě 
mrzí, ale chápu je a plně respektuji. Je mi 
jen líto, že s velkou pravděpodobností ne- 
dojde řada na opravu našeho školního 
hřiště, dodává ředitelka ZŠ Třebízského  
Dagmar Kuzníková.

Nižší rozpočet ovlivní 
plánované investiční záměry
Podle radní a členky finančního výboru Iva-
ny Pacholíkové se pomoc ze strany příspěv-
kových organizací v rozpočtu odrazí. I díky 
snížení jejich vlastních rozpočtů nebudou 
ohroženy stěžejní dotační akce. Místosta-
rosta Libor Lesák vysvětluje možnosti, jak 
nepřijít o zahájení některých plánovaných 
projektů: „Bez finančních prostředků na spo-
lufinancování by nebylo možné investiční ak-
ce podporované z dotací uskutečnit. Nechtěli 
jsme dotace vracet, jelikož se jedná o velký 
objem peněz. Takto se nám stále nabízí mož-
nost uskutečnit projekty za cca 250 mil. Kč, 
z čehož dotace činí 170 mil. Kč. Rozdíl se nám 
podařil částečně pokrýt z přebytku financí na 
dotačním fondu z předchozího roku.“ 

V rámci velkých projektů se jedná o par-
kovací dům, autobusový terminál, dokon-
čení cyklostezky Kralupy – Zákolany, bez-
bariérové řešení ZŠ Jodlova, revitalizace 
zeleně na nám. J. Seiferta, bezbariérový 
chodník v lokalitě na Cikánce směrem k au-
tobusové zastávce a Růžovému údolí. Reali- 
zace menších projektů za pomoci dotací 
se týkají např. výsadby stromů v Čechově 
ulici, jež byla již v roce 2020 uskutečněna, 
ale bude se teprve proplácet, pravidelného 
rozšiřování městského kamerového sys-
tému, pracovní pozice asistentů prevence 
kriminality aj.

Město si utáhne opasek, důležité 
investice to však neovlivní

I přes tuto velice složitou a nestandardní 
situaci při sestavování rozpočtu se nám 
podařilo zachovat ve stejné výši jako 
v minulých letech prostředky na podporu 
sportu (7 mil. Kč), kulturních a zájmových 
spolků (1‚2 mil. Kč), příspěvek  
na protidrogovou politiku  
města (307 tis. Kč) 
a škol (400 tis. Kč).
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Naděje na zvýšení rozpočtu 
přichází z Poslanecké sněmovny
Další možný příjem do kasy Města v část-
ce cca 20–22 mil. Kč bude znám z roz-
hodnutí Poslanecké sněmovny (dále PS) 
o případném zvýšení rozpočtového určení 
daní či příspěvku pro obce. Vedoucí eko-
nomického odboru Miroslav Reif taktéž 
avizuje, že za rok 2020 by pře-
bytek z hospodaření města mohl 
být rovněž ve výši okolo 20 mil. 
Kč. Na prvním letošním zasedá-
ní zastupitelstva, konajícího se 
1. února, budou představitelé 
města v případě získání uvede-
ných financí řešit případné prv-
ní změny v rozpočtu. Jestliže 
Město tyto peníze obdrží (Pozn. 
red. Tento příspěvek byl psán 
v polovině prosince 2020, kdy 
nebylo známo výsledné rozhod-
nutí PS.), dojde k rozpočtovým 
úpravám a dle slov místostaros-
ty L. Lesáka „bude moci dojít k navrácení 
financí do jednotlivých položek a zastupi-
telé města budou moci stát před rozhod-
nutím, jaké další plánované investiční akce 
vybrat. Kvůli koronavirové krizi si samo-

zřejmě musíme nechat dost velkou rezer-
vu na další možný zásah do rozpočtu.“ 
Přehled finančních toků, stav finančních 
prostředků na účtech města a zhodnoco-
vání finančních investic pravidelně po celý 
předchozí rok kontroloval finanční výbor, 
který rovněž vydával zastupitelům doporu-
čení ke schvalování finančních transakcí.

Úvěr jako řešení aneb  
„jak neusnout na vavřínech“
Představitelé města doposud nemuseli 
v této krizové situaci řešit zajištění běž-
ného provozu úvěrem. Kdyby nebylo jiné-

ho východiska, finanční ztráty by mohla 
pokrýt rezerva ve výši 208 mil. Kč, která 
je však primárně určena k rekonstrukci 
pivovaru.

Pokud by ale měl být ohrožen rozvoj měs-
ta, mohl by se vzít úvěr v potaz. „V této době 
nabízejí banky úvěry za velmi nízké úroky, 
tak by možná stálo za to tuto možnost vy-

užít, a tím navýšit finanční pro-
středky do rozpočtu pro další in-
vestice rozvoje města. Pokud tato 
situace nastane, finanční výbor 
se tím bude určitě podrobně za-
bývat,“ přibližuje současnou si-
tuaci na bankovním trhu Ivana 
Pacholíková a následně dodává: 
„Jako členka Rady města Kralupy 
nad Vltavou i finančního výboru 
si přeji, aby se situace související 
se současnou epidemiologickou  
situací uklidnila. Abychom při 
rozhodování, kam směřovat fi-
nance, nemuseli mít prioritu 

„zalepovat“ obrovské ztráty v rozpočtu, 
ale mohli bychom se naopak zaměřit na 
investice, jež zlepší Kralupákům život.

KARMELA SPEJCHALOVÁ

ŠÉFREDAKTORKA

Stejně jako v letech předchozích mohou zájemci 
žádat o dotaci na:
 podporu volného času a prevence kriminality mlá-
deže,
 činnost s mládeží v období školních prázdnin v da-
ném roce,
 kulturní akce a výročí v daném roce,
 občané třetího věku,
 zdravý život občanů,
 podporu činnosti kralupských organizací.

Všechny dokumenty jsou k dispozici:
a) ke stažení na webových stránkách města Kralupy 
nad Vltavou na https://www.mestokralupy.cz/
mestsky-urad/dotace/programove/zajmove-aktivity/,
b) v informačním centru města, které je vlevo u vstu-
pu do budovy Městského úřadu Kralupy nad Vltavou, 
na adrese Palackého nám. 1, Kralupy nad Vltavou,

c) na vyžádání budou zaslány na adresu/ e-mail ža-
datele Lenkou Císlerovou, tel. 315 739 851,  
lenka.cislerova@mestokralupy.cz.

Celkový objem finančních 
prostředků pro rok 2021

1 000 000 Kč

Maximální výše dotace činí 100 000 Kč

Závazná minimální výše spoluúčasti je 15 % z celko-
vých výdajů.
Počet podaných žádostí: 2 žádosti (jeden žadatel = 
max. 2 žádosti).
(Skládá-li se žadatel z několika samostatných sub-
jektů, mohou podat max. 2 žádosti o dotaci z tohoto 
Programu i tyto samostatné subjekty s písemným 
souhlasem statutárního zástupce žadatele, jehož 
jsou součástí.)
Lhůta pro podání žádostí: 25. 1. 2021–10. 2. 2021,

žádosti došlé po stanoveném termínu nebudou po-
suzovány. Pro posouzení včasnosti podání žádosti je 
rozhodující datum uvedené na otisku podacího razít-
ka podatelny MěÚ – nikoli pošty.

Zastupitelstvo města č. 2, usnesením č. 20/02/6/5, 
ze dne 27. 4. 2020 schválilo usnesení upravující 
dobu čerpání poskytnuté Programové dotace na 
r. 2020 a to tak, že příjemci dotace, kteří nemohli 
úplně či částečně poskytnutou dotaci v r. 2020 čer-
pat z důvodu pandemie a s tím spojených opatření, 
mohou na základě žádosti a podmínek stanovených  
v Dodatku č. 1 Veřejnoprávní smlouvy dotaci čerpat  
v roce následujícím. Termín finančního vypořádání se 
tímto změnil ke dni 31. 12. 2021.
Této možnosti  využilo dvacet příjemců dotace z pa-
desáti možných. Celkový objem převedených dotací 
do r. 2021 činí 666 500 Kč.

Dotace jsou určeny na částečnou úhradu nákladů 
spojených se zabezpečením celoroční činnosti 
sportovních spolků v Kralupech nad Vltavou 
věnujících se mládeži.

Všechny dokumenty jsou k dispozici:
a) ke stažení na webových stránkách města Kralupy 
nad Vltavou na https://www.mestokralupy.cz/
mestsky-urad/dotace/programove/podpora-sportu/,
b) v informačním centru města, jež je vlevo u vstupu 

do budovy Městského úřadu Kralupy nad Vltavou, na 
adrese Palackého nám. 1, Kralupy nad Vltavou,
c) žadatel o dotaci se musí před podáním žádosti 
zaregistrovat na webových stránkách na http://www.
sportovci.mestokralupy.cz. O registraci si zažádá na 
odboru sociálních věcí, školství a kultury městského 
úřadu v Kralupech nad Vltavou na e-mailové adrese 
marta.valkova@mestokralupy.cz.

Lhůta pro podání žádostí: 25. 1.–5. 2. 2021.

Celkový objem finančních 
prostředků pro rok 2021

4 500 000 Kč

Maximální výše dotace činí 400 000 Kč

Na žádosti, které budou neúplné nebo podané na 
podatelně MěÚ Kralupy nad Vltavou po vypsaném 
termínu, nebude brán zřetel. Pro posouzení včasnosti 
podání žádosti je rozhodující datum uvedené na 
otisku podacího razítka podatelny MěÚ, nikoli pošty.

DOTAČNÍ PROGRAM NA PODPORU ZÁJMOVÝCH AKTIVIT V KRALUPECH N. VLT. PRO ROK 2021

DOTAČNÍ PROGRAM PODPORY CELOROČNÍ ČINNOSTI SPORTOVNÍCH SPOLKŮ  
VĚNUJÍCÍCH SE MLÁDEŽI

Podmínky pro získání jsou uvedeny na www.mestokralupy.cz.
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ALEŠ LEVÝ,
Tiskový mluvčí MěÚ

Vánoční výzdoba byla letos cíleně soustře-
děna zejména na centrum města. Záměr 
se opíral o myšlenku spojenou s vytvoře-
ním jakéhosi „adventního centra“, které by 
nabídlo pestrou paletu potěšení a zábavy. 
Koronavirová situace toto ale bohužel ne-
umožnila. Velice nás to mrzí, neboť bohatý 
program byl nachystán na všechny před-
vánoční víkendy. Nicméně i přes nepřízeň 
osudu se povedlo vytvořit na Palackého ná-
městí (a pochopitelně i v přilehlých ulicích) 
hodnotné adventní prostředí, jež bylo vy-
hledáváno nejen místními občany, ale také 
návštěvníky ze všech možných koutů naší 
republiky. V neposlední řadě došlo k posí-
lení vánoční výzdoby také v Lobečku. 

V současné chvíli lze jen těžko předjímat, 
kterak to s vánoční výzdobou bude v roce 
2021. Bude jen na představitelích města, 
jak se v tomto ohledu rozhodnou. Je však 
třeba konstatovat, že náklady s tímto spo-
jené nejsou zanedbatelné.

V neposlední řadě nás mrzí, že se vánoč-
ní výzdoba neobešla bez řádění vandalů.  
Došlo k odcizení jednoho z andělů a poško-
zen byl dokonce i svítící sob.

LUBOŠ NĚMEC, 
ředitel TSM

V minulých letech zajišťovaly kompletní in-
stalaci vánoční výzdoby ve městě technické 
služby. Největší obnovy se výzdoba dočkala 
po povodních v roce 2002 a 2013, kdy o ni 
město takřka přišlo. Během několika let 
se postupně výzdoba doplňovala, a to až 
do dnešního stavu. Výzdoba stárne stejně 
tak, jako vše ostatní. Co lze, to se opraví, 
čas od času je potřeba nevyhovující části 
odstranit. Technické služby dříve na po-
kyn města zajišťovaly instalaci vánočního 
osvětlení města na třech stromech – jedno-
ho v parku na náměstí Jaroslava Seiferta, 
jednoho na Palackého náměstí a jednoho 
v městské části Minice. Tento rok bylo ve-
dením města rozhodnuto tak, že Kralupy 
budou mít vzhledem ke své velikosti jeden 

Vše o vánoční výzdobě
aneb uvedení na pravou míru toho, na co jste se možná báli zeptat
■ Vánoční výzdoba města vzbudila v občanech různé emoce. Od upřímné dětské radosti 
z mnoha světýlek v centru města, přes pocit krásna a čerpání vánoční atmosféry až po veřej-
nou kritiku neozdobeného stromu na náměstí J. Seiferta. Nařčení a spekulace kolovala mezi 
lidmi nejen na sociálních sítích. Bohužel pandemie covid-19 zastavila veškeré adventní oslavy, 
jež se měly nejen Kralupanům představit ve zcela novém světle.

vánoční strom v centru města. Současně 
došlo k velkému rozšíření vánoční výzdo-
by na nově zrekonstruovaném Palackého 
náměstí. Instalaci výzdoby stromu v Mini-
cích si dle rozhodnutí města zajišťuje spo-
lek dobrovolných hasičů. Výzdoba stromu 
v parku na nám. J. Seiferta byla zrušena. 
Po tomto stromě  zbyly funkční přibližně 
3/4 výzdoby. Jelikož na vánočním stromě 
v centru města visí odlišný druh výzdoby, 
který se s touto původní výzdobou nedá 
spojit, rozhodli jsme se část výzdoby přidat 
na stále rostoucí strom pro minické hasiče a 
zbývající část osvětlení jsme na objednávku 
školy Gen. Klapálka poskytli na dozdobení 
stromu, který žáci již druhým rokem zdobí 
svými ručně vyráběnými ozdobami.

MAREK ŠKABRADA, 
radní a starosta SDH Minice

Strom v Minicích se zdobí již od roku 2013. 
Vždy strom zdobilo Město na své náklady 
s tím, že hasiči z vlastní iniciativy připra-
vovali vlastní doprovodný program, stejně 
tak to bylo i s instalací betlému, ten dokon-
ce vyrobili na své náklady. Ozdobení vždy FO
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provádí technické služby. Bylo mi smutno 
z toho, jaká nařčení se v předvánočním čase 
snesla na minické hasiče v komentářích na 
Facebooku. Musím uvést na pravou míru, 
že osvětlení a ozdoby na stromě v Minicích 
se již několik let instalují stále ve stejném 
rozsahu. Minický strom se vždy zdobil zá-
roveň se stromem v Lobečku. Ani letos se 
výzdoba nezměnila, přestože byl strom na 
druhé straně řeky neozdoben. Na radnici 
vznikla vize soustředit výzdobu do cent-
ra města, kde by se konaly větší adventní 
oslavy s rozšířením na všechny adventní 
neděle. Léta jsme náměstí neměli, vánoční 
strom stál na parkovišti, a proto byl tento 
nápad namístě. Neozdobit strom v Lobečku 
vyplynulo možná také ze situace, že v Lo-
bečku nebyl na letošní rok naplánovaný 
žádný adventní program včetně rozsvícení. 
Navíc životnost výzdoby, jíž má Město ve 
svém majetku, postupně odchází. Trendem 
je tedy si výzdobu pronajímat. Každý rok se 
navíc také potýkáme s vandalismem. Ja-
ko radní si uvědomuji, že jsme mohli Kra-
lupany dopředu informovat o změnách ve 
výzdobě ve městě. Jistě se tím budeme do 
příštích let zabývat.

MICHAELA GLEICHOVÁ,
ředitelka ZŠ Gen. Klapálka

Strom jsme měli ozdobený poprvé minulý 
rok, byl to nápad našeho školního parla-
mentu, ozdoby vytvářeli a laminovali žáci 
napříč školou v hodinách výtvarné výcho-
vy. Ozdobení jsem objednala u pana ředi-
tele technických služeb a fakturu za službu 
zaplatila. To je vše. Myslím, že obzvláště v 
této době je důležité dělat si malé radosti – 
především dětem. Nerada bych to měnila 
kvůli hloupým řečem.
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ROZHOVOR s…

FEJETON…

MVDr. Antonínem Rubášem, ředitelem pro logistiku a rozvoj firmy Bidfood

Jindřicha Kohma, předsedy Redakční rady, zastupitele

Měsíc od požáru haly Bidfoodu

Již jsem několik Vánoc a Silvestrů zažil. 
Nepamatuji si však, že bych někdy slyšel 

tak rozpačitá až podivná přání a cítil okolo 
sebe tak blbou náladu. V covidové šlamas-
tice jsme namočeni všichni, ale každý tak 
trochu jinak, někomu šplouchá v mokasí-
nách, další je tam po kolena, po pás, po bra-
du, ale co je nejhorší, jsou lidé, kteří v tom 
marastu již plavou, topí se a opravdu zoufa-
le volají o pomoc. Vláda v tomto záludném 
labyrintu postmoderní doby nedisponuje 
nití Ariadny a motá se v něm zoufale jako 
její zmatený PES, výjimka střídá výjimku, 
která další popírá, logika pláče a lidé jsou 
čím dál více naštvaní. Důvěra je pod bodem 
mrazu, a to je špatná zpráva.

Můžeme nakupovat v supermarketech, ale 
děti nemohou sportovat. Ještě krátce před 
Vánocemi mohlo šedesát lidí do krytého ba-
zénu, ale pouze deset na x krát větší ledovou 
plochu s rouškou. Ledy se rozpouštějí, ale 
lyžovat se smí! Tomu se nedá rozumět, to 
se nedá pochopit! Již asi deset let čtu kni-
hy, které avizují velké změny ve společnosti, 
odborně řečeno – přechod do jiného para-

digmatu. Již několik let krize střídá krizi. 
Naplňují se velké obavy, že krize zdravotní 
v sobě bude dále absorbovat a kumulovat 
i krize předešlé. Společnost výkonu se vy-
čerpává. Alarmující poselství vypouštějí do 
světa nejen historikové, sociologové a od-
borníci z oblasti mediálních komunikací, 
ale stále častěji i publikující lékaři. Zásadní 
knižní tituly poslední dekády nesou názvy 
jako Digitální demence, Kybernemoc, Vyho-
řelá společnost, Všichni lžou atp.

Ať si to chceme připustit nebo ne, doba 
se mění. Kdo není líný se vzdělávat pomocí 
výletů do historie, aby lépe pochopil sou-
časnost, nalezne inspirující příklady. Víte 
třeba, že v polovině minulého století si lidé 
dobrovolně pouštěli nálož rentgenových 
paprsků do chodidel, aby si moderně vy-
brali ideálně sedící obuv? Víte, že ženám 
marketingový guru před necelými sta lety 
nabídl cigaretu s emocí, že to je pochodeň 
svobody a tabákový průmysl z toho neu-
věřitelně profitoval? Nejsme dnes oběťmi 
stejných lží jen proto, abychom konzumo-
vali?

Konec roku je časem bilancování, uzaví-
ráním cyklů, svlékáním staré kůže a odhod-
láváním k novým výzvám! Tento iniciační 
rituál doprovází třeskot mnoha ohňostro-
jů oficiálních i privátních. Chvilkový líbivý 
spektákl je nešetrný k přírodě i bezbranným 
živočichům. Pokud se budeme chtít zamys-
let, není to práskání petard všeho druhu ur-
čitým symbolem naší konzumní civilizace? 
Kratochvílí, která za hodně peněz, přináší 
chvilkový zážitek s negativními důsledky. 
Radnice letos vypsala anketu, zda chceme  
ohňostroj o silvestrovské půlnoci nebo prv-
ního ledna v podvečer. Třeba jednou přiby-
de i třetí možnost, že o ohňostroj nestojíme. 
Všem Kralupanům do nového roku přeji hlav-
ně zdraví, štěstí a odvahu ke konstruktivnímu 
kritickému myšlení. Může to být jedna z cest 
ze současné šlamastiky. Hodně lidí muselo 
svým zdravím zaplatit poznání, že boty je 
lepší si vyzkoušet bez rentgenového nášupu 
a že emancipaci lépe sluší síla intelektu než 
zdraví ubližující smradlavý nikotin. Neopa-
kujme stále stejné chyby a nebojme se podí-
lu na změnách civilizačně přežitých šablon.

■ V prosincovém čísle jsme 
informovali o rozsáhlém požáru 
v objektu firmy Bidfood. Jak se 
společnost s následky požáru 
vypořádává?

Je již známa příčina požáru?
Bohužel zatím není.

Jaké jsou škody? O co jste přišli a v jaké 
hodnotě?
Přišli jsme o skladové zásoby, o hotové 
výrobky, o strojové zařízení a o budovu. 
Plus přicházíme o peníze z toho, že ne-
jsme schopni dodávat ty věci, které jsme 
prodávali našim zákazníkům. Celkovou 
škodu jsme vypočítali asi na 270 milio-
nů korun.

Má to i nějaké další dopady?
Ano, má, zatím jsme přišli o nějaké zákaz-
níky, ale uvidíme, jak to bude probíhat dál. 
Teď jsme ty provozy částečně zprovoznili, 
tak věříme, že se nám naši zákazníci vrátí.

Jak to proběhlo se zaměstnanci, kteří 
v těch daných úsecích pracovali? Byl 
někdo propuštěn?
Nikoho jsme nepropustili, všechny lidi jsme 
si nechali. Našli jsme náhradní prostory 
pro daný provoz, tam už zase pracují nor-
málně.

Kde se ty náhradní prostory nachází?
Tady v Kralupech v rámci našeho areálu. 
My jsme část výroby zvěřiny přesunuli do 
naší továrny v Opavě a tady jsme vlastně 
zprovoznili ty čerstvé ryby a stejně tak jsme 
chladicí prostory využili pro provizorní 
spuštění balírny.

Jak na tu situaci reagovali Vaši zákazníci 
a další lidé z veřejnosti?
Ozvalo se spoustu lidí, spoustu našich part-
nerů, klientů a dodavatelů. Hodně lidí se 
nám snažilo nebo snaží pomoct. To pro nás 
bylo milé zjištění. Nabídli nám například 
prostor ke skladování. Někteří zákazníci 
nám zase počkali s dodávkami. Snažili se 
nám maximálně vyjít vstříc.

Co bylo pro Vás klíčové znovu nastartovat 
hned po požáru?
Elektrický proud. Chyběl nám totiž ve všech 
navazujících provozech. Měli jsme tam bez 
proudu mrazírnu, kde bylo zboží za 70 mi-
lionů, a kdybychom tuto mrazírnu nezpro-
voznili, tak by všechno rozmrzlo a zničilo by 
se to. Jelikož byla mrazírna zavřená a plná, 
tak tam naštěstí nestoupla teplota ani vedle 
toho požáru, zůstávala tam teplota −17 stup-
ňů Celsia, to ani není teplota, která by tomu 
zboží nějak vadila, takže my jsme tam bě-
hem 24 hodin přivedli proud z generátoru, 
čímž jsme to vlastně zachránili.

Co bude teď dál? Jak dlouho potrvá, 
než se Vám to podaří uvést opět do 
plnohodnotného stavu?
Teď intenzivně pracujeme na plánech nové 
budovy, abychom mohli co nejdříve po od-
klizení trosek po požáru začít stavět, to je 
pro nás teď prioritní. Myslím, že když půjde 
vše dobře, tak během nějakých dvanácti až 
šestnácti měsíců by to mohlo být hotové.

VERONIKA ELZNICOVÁ, REDAKTORKA KZ

Až jednou ztichnou ohňostroje
aneb novoroční zamyšlení v blbé době

PC
Zvýraznění
redakční
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■ 4. prosince 2020 byly na sídlišti 
U Cukrovaru instalovány nové 
odpadové nádoby.

J edná se o typově moderní kontejnery, 
jejichž sestavu tvoří dvě celé nádoby na 

papír a plasty a dělené nádoby na oba druhy 
skla, nápojové kartony a obalové kovy, jež 
jsou v Kralupech nad Vltavou úplnou novin-
kou. „Myšlenka na jejich realizaci vznikala 
již delší dobu. Čerpali jsme ze zkušeností 
z jiných měst a jednali se svozovou společ-
ností o podmínkách svozu tohoto typu kon-
tejneru. Nakonec jsme dostali možnost od 
společnosti Meva čerpat na sestavu o čty-
řech kontejnerech cca 75% slevu. Na nás 
bylo, abychom zajistili stavební práce, které 
nakonec provedly kralupské TSM,“ uvádí 
kralupský místostarosta Vojtěch Pohl.

Výběr stanoviště na sídlišti U Cukrovaru 
se ukázal jako ideální hned ze dvou důvodů. 
Nedošlo zde ke kolizi s žádnými rozvody sí-
tí a na tomto místě mohlo dojít k nahrazení 
stávajících nadzemních kontejnerů, kterých 
zde bylo umístěno přespříliš (4x papír, 4x 
plast, 2x sklo, 1x obalový kov a 1x nápojový 
karton). Nový typ kontejnerů tedy kapacitně 
původní nádoby zastane, naopak je kapacita 
jednotlivých komodit navýšena (viz tabulka).

Celý segment polopodzemního kontej-
neru má kapacitu 5 000 l, dělený segment 
okolo 2 400 l.

Přehled navýšení kapacity jednotlivých 
komodit (přepočet na litry):

papír původně 4 × 1 100 l
nově 5 000 l  
= navýšení o 600 l

plast původně 4 × 1 100 l
nově 5 000 l  
= navýšení o 600 l

bílé sklo původně 1 × 1 500 l
nově 2 400 l  
= navýšení o 900 l

barevné 
sklo

původně 1 × 1 500 l
nově 2 400 l   
= navýšení o 900 l

obalové 
kovy

původně 1 × 1 100 l
nově 2 400 l  
= navýšení o 1 300 l

nápojový 
karton

původně 1 × 1 100 l
nově 2 400 l  
= navýšení o 1 300 l

Mezi největší výhody nových odpadových 
nádob patří jednoznačně servis, obsluha, 
kapacita kontejnerů i estetické a prostorové 
hledisko. Četnost svozu papíru a plastu bude 
zachována na 2x týdně, ovšem s rozdílem, 
že u polopodzemních kontejnerů jsou svozo-
vé dny prozatím plánovány na úterý (místo 
standardního pondělku) a pátek. Ostatní 
komodity se budou svážet jednou za měsíc.

„Jedná se o pilotní projekt, na jehož pro-
voz se budeme více soustředit, jelikož ho 
vnímáme jako velmi moderní. V případě, 
že získáme dobré zkušenosti, vysledujeme 
další lokality, kde je v současnosti problém 
s dalším rozšiřováním stanovišť nebo ne-
dostatkem kapacity,“ zakončuje V. Pohl.

Cena realizace:
 137 300 Kč bez DPH za dodávku čtvrtého 
segmentu, příplatkové provedení (dělení 
kontejnerů, 3x tvrzený vak na problema-
tické komodity),
 60 330 Kč bez DPH objednávka prací 
u TSM.

Atelier 99 s. r. o., jakožto zpracovatel 
projektu adaptace pivovaru na 
multikulturní centrum, dokončil 
projektovou dokumentaci pro 
společné územní a stavební řízení.

Žádost o společné povolení by tak měla 
být stavebnímu úřadu podána v prv-

ním kvartálu tohoto roku. S tímto souvi-
sí i nezbytná stanoviska dalších dotčených 
orgánů (vyjádření hygieny, hasičů, památ-
kářů a dalších). Posléze bude následovat do-
kumentace pro provádění stavby, jež bude 
sloužit i pro výběr generálního dodavatele 
stavby, a položkový rozpočet s výkazem vý-
měr. „Specifikem této stavby je množství 
rozdílných provozů – restaurace, kavárna, 
Dům dětí a mládeže, městská knihovna, zá-
kladní umělecká škola a byt správce. Každý 
provoz má jiné nároky a jiné požadavky na 
fungování. To s sebou nese i odlišné legis-
lativní nároky, které je nutné koordinovat. 
Objekt má také velké množství výškových 
úrovní i v rámci jednotlivých pater, což je 
i komplikovanější z hlediska zajištění plné 
bezbariérovosti stavby. Výhodou je, že pro 
stavbu byly už částečně nachystané přípoj-
ky v rámci dřívější realizace ulice Vaníčko-

vy,“ uvádí hlavní inženýr projektu Tomáš 
Pulkrábek.

Vedení města zároveň jedná s budoucím 
nájemcem minipivovaru, společností BTL 
partner & media s. r. o., který zde bude pro-
vozovat restauraci. Nájemce má nyní k dis-
pozici svého projektanta a snaží se o to, aby 
byl vymezený prostor účelně a funkčně vy-
užit. Koordinační práce zároveň probíhají 
v součinnosti s projektantem architektonické 
a projekční kanceláře Atelier 99 s. r. o. tak, 
aby konečný výsledek byl vyhovující pro obě 

dvě strany. „Požadavky se týkají specifického 
vybavení prostor, kde budou umístěny tanky 
a technologie na výrobu piva. Současně musí 
být zajištěn i prostor pro sezení hostů, vaření 
a zázemí personálu. To s sebou nese i větší 
prostorové nároky, než máme aktuálně k dis-
pozici. Proto dochází i k návrhu stavebních 
úprav v těchto prostorách tak, aby tam mohla 
být technologie bez problému nastěhována 
i osazena. Budoucí provozovatel počítá u vý-
roby piva jak s distribucí v místě restaurace, 
tak i s vývozem,“ upřesňuje T. Pulkrábek.

Vzhledem ke komplikovanosti objektu bylo zpracováno i větší množství řezů, které řeší 
nejdůležitější místa.

S odpadem do země, avšak esteticky a funkčně

Projekt multikulturního centra je připraven
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PARKOVACÍ DŮM KRALUPY NAD VLTAVOU
 V současné době probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby.
 Předpokládaný termín realizace stavby: rok 2021
 Cena vzejde z výběrového řízení.

AUTOBUSOVÝ TERMINÁL  
KRALUPY NAD VLTAVOU
 Aktuálně probíhá realizace projektové dokumentace pro provedení stavby.
 Předpokládaný termín realizace stavby: rok 2021
 Cena vzejde z výběrového řízení.

BEZBARIÉROVÉ ŘEŠENÍ ZŠ JODLOVA, 
KRALUPY NAD VLTAVOU
 Zhotovitel: SARK engineering., s. r. o. Za Jolovým dvorem 1949/7a, Praha
 Termín realizace stavby: 25. 6. 2021 – 25. 10. 2021
 Cena: 4 139 276‚00 Kč vč DPH

DEMOLICE BÝVALÉ TRAFOSTANICE  
NA PALACKÉHO NÁMĚSTÍ,  
KRALUPY NAD VLTAVOU
 Zhotovitel: František Kyllar, Na Poláčku 474, Kralupy nad Vltavou
 Termín realizace: 4. 1. 2021 – 5. 3. 2021
 Cena: 1 199 787‚03 Kč vč. DPH

PŘÍSTAVBA OBJEKTU ČP. 181,  
ZUŠ KRALUPY NAD VLTAVOU
 Zhotovitel: Miramid s. r. o., Pod Habrovou 445/3, 152 00 Praha 5 – Hlubočepy
 Termín realizace: 1. 3. 2021 – 30. 6. 2021
 Cena: 2 383 31‚60 Kč vč DPH

ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ KAŠNY  
NA SEIFERTOVĚ NÁMĚSTÍ,  
KRALUPY NAD VLTAVOU–LOBEČEK
 Zhotovitel: DAVÍDEK-DKE s. r. o., Zlončice 161, 278 01 Kralupy nad Vltavou
 Termín realizace: 1/2021 – 2/2021 
(akce bude trvat max. 30 dní ode dne převzetí staveniště)
 Cena: 420 897‚90 Kč vč DPH

AKCE DOTAČNÍ
CHODNÍK V ULICI NA VELVARSKÉ SILNICI, 
KRALUPY NAD VLTAVOU:
 Cena dle smlouvy o dílo: 2 725 378‚24 Kč.
 Změny oproti projektu:  žádné nebyly.
 Dodržení rozpočtu: cena byla oproti rozpočtu ponížena o méně práce ve výši  
31 889‚55 Kč dle Dodatku č. 1.
 Termín vydání kolaudačního souhlasu: 30. 9. 2020.

BEZBARIÉROVÝ CHODNÍK V ULICI 
PŘEMYSLOVA A 28. ŘÍJNA,  
KRALUPY NAD VLTAVOU:
 Cena dle smlouvy o dílo: 3 301 298‚06 Kč.
 Změny oproti projektu: žádné nebyly.
 Dodržení rozpočtu: cena byla dle rozpočtu beze změny.
 Termín vydání kolaudačního souhlasu: 6. 10. 2020.

AKCE Z ROZPOČTU MĚSTA
REKONSTRUKCE KOMUNIKACE V ULICI 
ČECHOVA A VRCHLICKÉHO,  
KRALUPY NAD VLTAVOU:
 Cena dle projektové dokumentace: 30 000 000 Kč.
 Vysoutěžená cena dle smlouvy o dílo: 20 972 929‚65 Kč.
 Změny oproti projektu: sanace podloží, rozšíření pokládky asfaltového povrchu.
 Dodržení rozpočtu: cena byla oproti rozpočtu navýšena o více práce ve výši  
900 735‚12 Kč dle Dodatku č. 1 (částka představuje navýšení sanace podloží, která 
se oproti původním plánům musela provést do větší hloubky z důvodu pohyblivých 

jílů), vícepráce ve výši 218 689‚15 Kč dle Dodatku č. 2  
(částka představuje nový asfaltový povrch v části navazující ulice Přemyslova).
 Termín vydání kolaudačního souhlasu: 16. 11. 2020.

MOST PŘES KNOVÍZSKÝ POTOK V ULICI 
PŘEMYSLOVA, KRALUPY NAD VLTAVOU:
 Cena dle smlouvy o dílo: 11 489 876‚41 Kč.
 Změny oproti projektu: dorovnání na stávající komunikaci, změny v přeložce ČEZ 
distribuce.
 Dodržení rozpočtu: cena byla oproti rozpočtu navýšena o vícepráce ve výši  
224 335‚52 Kč dle Dodatku č. 2.
 Termín vydání kolaudačního souhlasu: 30. 9. 2020.

PARKOVACÍ STÁNÍ NA KOMENSKÉHO 
NÁMĚSTÍ PODÉL ZŠ KOMENSKÉHO,  
KRALUPY NAD VLTAVOU:
 Cena dle smlouvy o dílo: 1 610 918‚10 Kč.
 Změny oproti projektu:  vyvolaná přeložka plynu.
 Dodržení rozpočtu: cena byla oproti rozpočtu navýšena o vícepráce ve výši  
23 348‚79 Kč dle Dodatku č.1.
 Termín vydání kolaudačního souhlasu: 1. 6. 2020.

PARKOVACÍ STÁNÍ V ULICI J. HOLUBA, 
KRALUPY NAD VLTAVOU:
 Cena dle smlouvy o dílo: 2 976 102‚17 Kč.
 Změny oproti projektu: žádné nebyly.
 Dodržení rozpočtu: cena byla oproti rozpočtu ponížena o méně práce ve výši  
58 457‚50 Kč, dle Dodatku č. 1. nebyly realizovány sloupky podél vstupů k bytovému 
domu.
 Termín vydání kolaudačního souhlasu: 29. 9. 2020.

Investiční akce za rok 2020

Plánované investiční akce na rok 2021

■ Městu se při investičních akcích daří vysoutěžit realizační ceny níže než jsou ceny 
navržené projektanty i udržet požadavky na vícepráce v minimální výši (4 %). 
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P rojekt by měl navazovat na 
svého předchůdce MAP I, 

který byl pod taktovkou MAS Nad 
Prahou a jehož cílem bylo zlepšit 
kvalitu vzdělávání v mateřských 
a základních školách v Kralupech 
nad Vltavou a přilehlých obcích. 
V rámci projektu MAP I byl zpra-
cován strategický dokument, je-
hož obsahem je analýza v oblasti 
vzdělávání pro ORP Kralupy nad 
Vltavou. Strategický rámec, jenž je 
součástí MAP I, zahrnuje projekty 
mateřských, základních a základ-
ních uměleckých škol a domů dě-
tí a mládeže. Projekty, které jsou 
uvedeny ve Strategickém rámci 
mohou získat finanční prostřed-
ky z Integrovaného regionálního 
operačního programu (IROP) na vybavení 
pomůckami a technikou, rozšíření své ka-
pacity, výstavbu či modernizaci odborných 
učeben nebo podporu zájmového a nefor-
málního vzdělávání.

Projekt MAP III má podobně jako MAP 

I podpořit spolupráci zřizovatelů, škol 
i ostatních aktérů ve vzdělávání, a to včet-
ně organizací neformálního vzdělávání. Zá-
roveň si klade za cíl výměnu informací me-
zi těmito subjekty, vzdělávání a plánování 
partnerských aktivit, jež by měly vést ke 

zlepšení vzdělávání a řešení míst-
ně specifických problémů. Součástí 
plánu je mimo jiné i prosazování 
aktivit vedoucích k podpoře žáků 
ohrožených školním neúspěchem, 
vytváření podmínek pro vzdělává-
ní na dálku a aktualizace Strate-
gického rámce dokumentu.

Předpokládaný termín pro za-
hájení projektu MAP III je druhé 
pololetí roku 2021 a trvat by měl 
až do konce roku 2023.

O MAS Kralupsko, z.s
MAS Kralupsko, z. s. byla založe-
na v dubnu tohoto roku za účelem 
rozvoje regionu ORP Kralupy nad 
Vltavou prostřednictvím dotací 
z fondů EU. Skupina v současné 

době čeká na schválení žádosti Standardi-
zace MAS. Po jejím schválení bude zpraco-
vávat Strategii komunitně vedeného míst-
ního rozvoje pro období 2021–2027.

LUCIE BAVOROVÁ

REDAKTORKA KZ

Plná znění všech výběrových řízení naleznete na www.mestokralupy.cz v záložce „volná pracovní místa“.

Místní akční plán rozvoje vzdělávání

REFERENT ODBORU REALIZACE INVESTIC 
A SPRÁVY MAJETKU 
MěÚ Kralupy nad Vltavou
PRODLOUŽENO

Nástup: dle dohody

Platové zařazení: platová třída 9, dle nařízení vlády 
ČR č. 341/2017 Sb., v platném znění a zákona  
č. 262/2006 Sb. (zákoník práce). 
Lhůta pro podání přihlášek: do 29. 1. 2021.

STRÁŽNÍK MĚSTSKÉ POLICIE  
Kralupy nad Vltavou
Nástup: dle dohody

v případě, že uchazeč vlastní platné osvědčení MV ČR pro výkon povolání 
strážníka, nebo od 18. 1. 2021 v případě, že uchazeč platné osvědčení MV 
ČR pro výkon povolání strážníka nevlastní. V takovém případě absolvuje 
strážník–čekatel první dva měsíce teoretickou přípravu a služební výcvik 
v útvaru vzdělávání MP.

Pracovní poměr je při nástupu sjednán na dobu určitou na 1 rok 

(s možností prodloužení na dobu neurčitou) se zkušební dobou 3 měsíce.

Platové podmínky: do doby získání „osvědčení“ (zpravidla první 2 měsíce) 
pobírá čekatel nástupní hrubý plat odpovídající 5. platové třídě. Po zařazení 
do přímého výkonu služby je strážník zařazen do 8. platové třídy. Bližší údaje 
o platových podmínkách budou uchazečům sděleny ředitelem Městské 
policie Kralupy nad Vltavou – Mgr. Ladislavem Vovsem na tel. 315 726 197, 
nebo na e-mailu ladislav.voves@mestokralupy.cz.

Konkrétní platové podmínky budou upřesněny u osobního pohovoru.

Lhůta pro podání přihlášek: do 4. 1. 2021 do 12:00 hod.

REFERENT ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ, 
ŠKOLSTVÍ A KULTURY MĚÚ – SOCIÁLNĚ 
PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ NA DOBU URČITOU 
PRODLOUŽENO

Nástup: ihned, popř. dle dohody

Platové zařazení: platová třída 11, dle nařízení 
vlády ČR č. 341/2017 Sb., v platném znění  
a zákona č. 262/2006 Sb. (zákoník práce). 

Lhůta pro podání přihlášek: do 4. 1. 2021.

Město Kralupy nad Vltavou 
vyhlásilo VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ:

■ MAS Kralupsko, z. s. připravuje se souhlasem Rady města Kralupy nad Vltavou návrh žádosti o dotaci na 
projekt MAP III. Žádost bude předložena v rámci víceletého tematického programu Ministerstva školství, mládeže 
a tělovýchovy s názvem Operační program výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV).
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Loni se objevovaly zprávy, že psí útulky 
mají tolik zájemců o adopci, až jim 
docházejí psi. Projevilo se to i v Kralupech?
Ano, i u nás jsme zaznamenali zvýšený zá-
jem o adopci psů. Především na jaře, při 
první vlně koronaviru.

Co je příčinou? Je pravda, že lidé chtějí 
jen alibi pro vycházení z domu v případě 
vyhlášení tvrdších opatření, nebo 
nacházíte jiné důvody?
Hodně lidí pracovalo z domova nebo museli 
zůstat doma s dětmi. Ti, co již delší dobu 
zvažovali pořízení nějakého psího parťáka, 
se tak rozhodli si ho adoptovat právě v do-
bě, kdy většinu dne trávili doma. Uvědomo-
vali si, že je potřeba se psovi více věnovat, 
aklimatizovat ho v novém prostředí a lé-
pe se navzájem poznat. Prostě ideální čas. 
Vzhledem k tomu, že byly po nějakou dobu 
uzavřené hranice a nebylo možné dovážet 
psy ze zahraničí, byl větší zájem o ty naše 
české útulkáče. Nakonec nezaplňovali útu-
lek psi útěkáři. Měli totiž své páníčky doma 
a ti se jim i více věnovali. Není pravdou, že 
by si lidé pořizovali psy jen jako alibi pro 
vycházení z domu. Nesetkali jsme se s tím 
my a pokud vím, tak ani jiné útulky.

Je možné nekalé úmysly adoptivních 
majitelů odhalit?
Hodně s lidmi mluvíme, probíráme všechno 
možné ohledně zvířat, podmínek pro chov, 
jako jsou zázemí, zkušenosti, časové mož-
nosti, finanční stránku, dále představy, zá-
měry s nimi a podobně. Následně po adopci 
provádíme i kontroly v místě chovu. Také 
spolupracujeme s jinými útulky a předává-
me si vzájemně informace. Pokud se jedná 
o atraktivní plemeno nebo jeho křížence, 
které je zajímavé pro tzv. „množírny“, tak 
odcházejí do adopce kastrovaní. Po čtvrt 
století práce nejen se psy, ale také s lidmi sá-
zím také hodně na vlastní intuici. Člověku, 
o kterém máme po důkladném prověření 
pochybnosti, psa vůbec nevydáme.

Setkali jste se s vracením již „nechtěných“ psů?
Lhala bych, kdybych tvrdila, že se nám 
toto nestalo. Stává se to po celou dobu 

mého působení v útulku, opravdu ale jen 
sporadicky. S dobou koronaviru to nijak 
nesouvisí. Vždy se snažíme vybrat takové 
páníčky, kteří jsou ideální pro konkrétní-
ho psa a snažíme se vše probrat do detailů. 
V případě nějakých problémů poskytuje-
me poradenství a noví majitelé mají mož-
nost zdarma využít výcvikové středisko 

v Bašti, se kterým mnoho let spolupracu-
jeme. Bohužel občas ani to nestačí, a tak 
raději vezmeme psa zpět a hledáme jiného 
páníčka. Někdy se změní poměry v rodi-
ně, což bývá také důvodem, že se k nám 
psi vracejí.

Koronavirus mnoho odvětví zasáhl 
i po finanční stránce. Projevilo se to 
i v utlumení podpory ze strany dárců či 
sponzorů?
Není to jen koronavirus, utlumení podpory 
ze strany dárců se vůči útulkům projevu-
je již několik let. Lidé svou pomoc směřují 
více do soukromých spolků, jež veřejnost 
chytí dostatečně dramatickými příběhy, 
často vymyšlenými nebo nadsazenými. 
Tyto spolky si cíleně vybírají psy, na které 
lidi nejvíce slyší, především štěňata a psy 
malých společenských plemen a jejich kří-
žence.

Jak mohou lidé útulku pomoci?
Pomoci mohou lidé materiálně, seznam po-
třebných věcí pravidelně aktualizujeme na 
našich stránkách. Co se týče finanční po-
moci, možností je několik. Jmenovitě náku-
pem zboží v našem internetovém obchůd-
ku, virtuální adopcí našich svěřenců nebo 
sponzorským darem na náš transparentní 

účet. Jsme vděčni i všem, kteří přiloží ruku 
k dílu a pomohou nám s různými pracemi 
nebo přijdou naše hafany vyvenčit. Pomocí 
je ale i pouhé sdílení na Facebooku.

Zmínila jste venčení psů. Tato možnost je 
tu tedy i v současné době?
Ano, samozřejmě lidé musí dodržovat da-
ná pravidla. Vstup je dovolen jen s rouškou 
a v nezbytně nutném počtu. Psi jsou venči-
telům předáváni venku, přičemž dodržuje-
me odstupy. V rámci socializace je venčení 
a kontakt i s jinými lidmi pro psy velice dů-
ležitý. Vzhledem k tomu, že některé útulky 
tyto aktivity zcela zakázaly, je o venčení 
velký zájem. Na víkendy už si lidé objed-
návají venčení dopředu, protože se stává, 
že na ně žádný pes nezbude. Je super, když 
vidíte spokojeného, vyběhaného a příjemně 
unaveného hafana, jak se nabaští a v klidu 
odpočívá po jedné nebo dvou procházkách 
v kotci. Tohle jim přece nemůžeme upřít.

Musel útulek přistoupit na nějaké 
další změny v souladu s opatřeními 
souvisejícími s koronakrizí?
Kromě opatření, jež všichni musíme do-
držovat i v běžném životě a o kterých jsem 
mluvila v předchozí otázce, jsme bohužel 
museli přistoupit například ke zrušení na-
ší již tradiční Nadílky pro lesánky. Rušily 
se také přednášky ve školách či školkách 
a nekonaly se ani voříškiády, kterých se 
účastníme. Vyjma přednášek, které jsou 
samozřejmě zdarma, jsou pro nás všech-
ny tyto aktivity jak finančním přínosem, 
tak i reklamou.

Jaké novinky plánuje útulek pro rok 2021?
V první řadě chceme dokončit revitali-
zaci starých kotců, kterou jsme započali 
již v roce 2019 a díky finanční podpoře 
především pana Jindřicha Trpišovského, 
trenéra Slavia Praha, nadačním fondům 
Psí Naděje a Pes v nouzi se blížíme do fi-
nále. Chybí dodělat poslední 3 kotce, do 
nich nové boudy, svody vody a k nim ná-
drže. Je potřeba dodělat pár věcí na již 
hotových kotcích a svést také dešťovou 
vodu do nádrže, kterou plánujeme pořídit. 

Psi neslouží jako alibi
■ Kralupský útulek pro psy Lesan funguje více než 20 let. Monika Kolková pomáhá 
ztraceným psům vrátit se k majitelům, těm nechtěným pak hledá nový domov. Uplynulý  
rok poznamenaný krizí spojenou s epidemií přinesl více zájemců o adopci psů. V rozhovoru  
M. Kolková odpovídala na to, proč letos zůstalo více kotců v útulcích prázdných, nebo jak  
se krize promítla do financování Lesanu.

ROZHOVOR s… Monikou Kolkovou, vedoucí a provozovatelkou městského útulku Lesan

Psi neslouží jako alibi pro vycházení 
z domu. Lidé mají o adopci větší 
zájem, protože mají víc času.
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V útulku nemáme přívod vody a dešťovka 
je pro nás hlavním zdrojem. Také je nutné 
opravit odvodňovací kanálek. Dále bu-
deme pokračovat ve zvelebování útulku. 
Máme v plánu rozdělit venkovní prostor 
na více výběhů, aby mohlo najednou volně 
běhat více psů. V zadní části výběhu chce-
me vysadit nějaké vzrostlé stromy pro lep-

ší zastínění. Také bychom rádi hafanům 
vyrobili pár překážek na vyžití a výcvik. 
V neposlední řadě bychom chtěli vymys-
let a zrealizovat nějaké ochlazování kotců 
v letních měsících. Chybí nám také skla-
dovací prostory. Pro tyto účely bychom 
mohli využít stávající halu. Jsou zde, ale 
ještě potřeba nějaké úpravy. To už ale 

asi mluvím o plánech nejen na rok 2021,  
nýbrž na další pětiletku.

Vzkázala byste něco příznivcům?
Moc bych chtěla poděkovat všem, kteří nás 
podporují a pomáhají. Moc si toho vážíme.
Krásný a šťastný nový rok 2021.

MARTINA IVANOVÁ, REDAKTORKA KZ

Zvažujete adopci psa? Obraťte se 
na městský útulek pro psy Lesan

Monika Kolková, e-mail: kolkova@seznam.cz, tel.: 775 105 275, www.utulek-kralupy.estranky.cz

MARS
kříženec labradora, pes, narozen asi 2016, váží 22 kg, měří 50 cm

Mars měl při příchodu přední zuby obroušené až po dáseň (tzv. pletivový chrup) 
a srst také nebyla v nejlepším stavu. Na různých místech měl vylysaná místa, roz-
drápaná až do krve. Po odblešení, odčervení a pravidelných koupelích ve veteri-
nárním šamponu se Marsík přestal drbat a stav srsti se viditelně zlepšil. Jako další 
přišel na řadu jeho chrup. Po odstranění bolavých zubů začal i moc pěkně baštit. 
Mars je k lidem kamarádský, při ošetřování trpělivý a hodný, prostě vzorný pacient. 
Ostatních psů v kotcích si nevšímá a na procházkách je také nekonfliktní. Má však 
lovecké pudy, a přestože v oploceném prostoru na přivolání reaguje ihned, na pro-
cházkách v přírodě ho zajímá vše, kromě pána. Na vodítku díky tomu tahá, ale při 
dobrém vedení se dá zvládnout. Už je i kastrovaný, a tak ho žádná fenka nerozho-
dí. Hledá domov nejlépe v domku se zahrádkou s přístupem do domu. Za mazlení 
a lidskou společnost bude moc vděčný.

BONNIE
německý ovčák, fena,  
narozena 11/2014,  
váží 28‚5 kg, měří 61 cm

Bonnie nedávno přišla o celou 
svou zvířecí a lidskou smečku 
i pohodový domov. Byla zvyklá 
žít spolu se svými chlupatými 
kámoškami (dvě fenky a kočič-
ky) na statku. Spala však jako 
správná psí dáma doma v pe-
líšku nebo s paničkou v posteli. 
Je klidná, poslušná, čistotná 
a nekonfliktní vůči jiným zvířa-
tům. Vzhledem k tomu, že nyní 
prochází spoustou změn, tak 
je potřeba se jí zpočátku napl-
no věnovat a mít ji pod stálým 
dohledem i na oploceném po-
zemku. Zatím má tendenci vrátit 
se zpět ke své původní smečce. 
A věřte, že je velice šikovná. Umí 

si otvírat dveře i ladně přeskočit vysoký plot. Poté, co si však zvykne a bude správně 
navázaná na své nové páníčky, to bude ta nejvěrnější ženská ve vašem životě.
Pejskové mohli svůj domov již najít. Aktuální obyvatele útulku naleznete na webo-
vých stránkách či Facebooku.
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Aktuální úřední hodiny MěÚ 
Kralupy nad Vltavou pro veřejnost 
Aktuální informace na www.mestokralupy.cz.
V návaznosti na rozhodnutí Vlády ČR, o omezení provozu a úředních hodin pro veřejnost 
na obecních úřadech, jsou na MěÚ úřední hodiny omezeny následovně s tím, že budou 
vpuštěni do budovy a řádně vyřízeni jen občané, kteří se na daný termín a čas objed-
nali prostřednictvím internetového rezervačního systému. Toto se zejména týká občanů  
objednaných na agendy „řidičské průkazy“, „technické průkazy – převody vozidel“, „občan-
ské průkazy“ a „živnostenský registr“. Infocentrum (ověřování podpisů a listin a pořizování 
výpisů) lze navštěvovat v níže uvedených dnech bez objednání.  
Aktuální úřední hodiny MěÚ pro veřejnost:
Pondělí ............. 8:00 – 12:00 ........... 13:00 – 17:00
Středa .............. 8:00 – 12:00 ........... 13:00 – 17:00
Čtvrtek .............. 8:00 – 11:00 ........... 12:00 – 15:00
Dále sdělujeme, že v zájmu bezpečného vyřízení věci je podle rozhodnutí Vlády ČR potřeba 
upřednostňovat (v rámci možností vyřešení požadované záležitosti) s MěÚ telefonickou,  
e-mailovou a datovou formu komunikace – pracovníci MěÚ budou nadále na všech  
agendách, v průběhu celého pracovního týdne, k dispozici na uvedených kontaktech na   
www.mestokralupy.cz/mestsky-urad/kontakty. Podzemní veřejné parkoviště MěÚ bude  
do konce nouzového stavu pro veřejnost uzavřeno.

REZERVACE MOŽNÉ I NA 4 MĚSÍCE DOPŘEDU



Jak jste nám potvrdil, ve 
správě muzea je vedení 
kroniky našeho města. Co 
si má čtenář pod termínem 
„Kronika města“ představit?
Kronikou města či obce je 
v dnešní době míněn souvis-
lý text shrnující pokud možno 
všechny důležité události, kte-
ré se v dané lokalitě odehrály 
během jednoho kalendářní-
ho roku. Měly by být zapsány 
především události z oblasti 
politické, správy obce, hospo-
dářské, sportovní a kulturní. 
Výběr konkrétních událostí  
ovšem vždy záleží na volbě kro-
nikáře, což je osoba, která kroniku vede. 
Struktura zápisu není nikde striktně sta-
novena, takže i v tomto případě záleží na 
rozhodnutí kronikáře. Kronikářské zápisy 
mají svoje výhody i nevýhody. Mezi výho-
dy jednoznačně patří to, že je to souvislé 
celkové shrnutí dění v určité lokalitě bě-
hem jednoho konkrétního roku. Zapsané 
na jednom místě a s celkem malým časo-
vým odstupem od uskutečnění událostí. 
Kronika by se, v ideálním případě, měla 
psát v roce následujícím po popisovaném 
roce. Pro historika je to tedy základní 
text k minulosti dané obce, protože údaje 
z úředních spisů a dokumentů mohou být 
k dispozici až s velkým časovým odstu-
pem. K údajům z kroniky je ovšem třeba 
přistupovat kriticky, protože je to mate- 
riál, jenž je obsahem a formou plně závislý 
na jeho autorovi, to je také hlavní nevýho-
da tohoto druhu zdroje.

Od kdy se kronika Kralup nad Vltavou 
vede, kdo a v jakém období se na jejím 
naplňování podílel?
Kroniky města Kralup jsou uloženy ve Stát-
ním okresním archivu Mělník, protože je 
na ně nahlíženo jako na součást písemnos-
tí vzniklých z činnosti úřadu města. Kra-
lupské kroniky nesahají do příliš vzdále-
né minulosti, navíc jsou pro určitou dobu 
torzovité. Stejně tak neznáme jména všech 
kronikářů…

 1914–1918 
(v letech 1919–1920 zpětně p. Škabrada)
 1923–1926
 1939–1938–1954–1955–dosud
 1988–1989 (Josef Hudec)
 1990–1992 (A. Němečková)
 1993–1994 (Josef Stupka)
 od 1996 (muzeum)
 od 1997 vedena v PC
 
Co je na kralupské kronice z pohledu 
historika nejcennější?
Při historické práci jsem se od začátku učil 
a naučil nepoužívat a nepracovat v katego-
riích „nej“ (nejcennější, největší, nejhorší). 
Historie není kabinet kuriozit a sbírka re-
kordů a propadáků, i když to tak někdy mů-
že bohužel působit. Výstupy z výzkumů by 
měly podávat reálný a plastický obraz doby 
nebo tématu zachycený bez emocí a oproš-
těný o individuální a nepodložené názory 
autora, což je velmi těžké. Kolikrát ani vše, 
co historik zjistí, nelze z nejrůznějších dů-
vodů publikovat, byť to jsou třeba právě ta 
různá bizarní nej. Nicméně, na kronikách 
oceňuji nejvíce právě to zdánlivě nenápad-
né, tedy právě to, že jsou. Že zachycují po-
měrně ucelený sled událostí v jedné lokalitě 
a v určitém časovém období. Že je možno 
z nich celkem snadno a rychle získat zá-
kladní, a to podtrhuji, základní sled chro-
nologicky uspořádaných událostí pro jedno 
místo a jednu dobu. Podrobnosti je pak po-

třeba získat z písemných mate-
riálů povětšině úřední povahy.

Jak se může zájemce 
o historii seznámit s obsahem 
kralupských kronik?
Muzea jsou veřejně přístup-
né instituce. Každý zájemce 
o studium předmětů v nich 
uložených může o toto pro-
jevit zájem, dnes ani nemusí 
chodit osobně a v určité lhůtě 
vám zde předmět připraví ke 
studiu. Je třeba uvést, že veš-
keré studium se odehrává pre-
zenčně v muzeu.

Uvažujete o digitalizaci historických 
pramenů, tedy o jejich zpřístupnění široké 
veřejnosti?
Muzeum je primárně instituce na shroma-
žďování a péči o trojrozměrné předměty. 
Originální písemnosti se zde objeví buď 
jako dar konkrétních lidí nebo jako sou-
část přebírané pozůstalosti. Případně si 
pořizujeme kopie některých dokumentů 
pro studijní a výstavní účely. Zatím digi-
talizujeme především umělecké předměty 
z naší sbírky.

Pokud se jedná o kroniky či další písem-
nosti, pak je nutno říci, že to není záležitost 
pro jeden chytrý mobil a studenta brigád-
níka. Je k tomu potřeba dosti nákladné za-
řízení, které nemají, troufám si tvrdit, ani 
ve všech archivech, a vyškolený personál 
nejen pro digitalizaci, ale i pro vkládání 
a péči o příslušné stránky. Rovněž je třeba 
uvést, že nedigitalizované materiály jsou 
nepřístupné. Jsou přístupné stejně jako vše 
ostatní, jak jsem psal výše. Kdokoli si mů-
že cokoliv přijít studovat, pouze to nebude 
z pohodlí domova. „Naše“ zájmové kroniky 
jsou tedy většinou v péči státního okres-
ního archivu, jeden svazek je zde v muzeu 
a zápisy z další řady let jsou rovněž zde, 
ovšem v počítačových pamětech. Zásady 
pro jejich využívání jsou totožné s těmi vý-
še popsanými.

JINDŘICH KOHM

PŘEDSEDA REDAKČNÍ RADY

ROZHOVOR s… PaedDr. Janem Rackem, ředitelem kralupského muzea

Historie není kabinet kuriozit
a sbírka rekordů a propadáků
■ Přemýšleli jste někdy o tom, zda Kralupy nad Vltavou mají svou kroniku? Za odpověďmi na podobné otázky 
je nejsnadnější se vydat do Vrchlického ulice, kde má sídlo místní muzeum. Z jednoduchého dotazu se rozvinulo 
kronikářské téma, o kterém se ochotně rozvyprávěl jeho ředitel Jan Racek.
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Vminulém čísle Kralupského Zpravodaje 
jsme uveřejnili výřez z gotické dřevo-

řezby, která zpracovává téma poslední veče-
ře Krista. Přestože Kralupy nejsou místem 
oplývajícím gotickými památkami, tato je 
s naším městem přeci jen spjata. Působivá 
skulptura, kterou lze považovat za republi-
kový unikát, byla dlouhá desetiletí součástí 
inventáře zeměšského kostela. Počátkem 
19. století se tam dostala jako dar. Reliéf 
získal po zrušení Betlémské kaple v r. 1788 
pražský měšťan Jakub Čuber a věnoval jej 
svému bratrovi do Otvovic u Zákolan. Od-
tud byl pak reliéf převezen knězem J. A. Tie-
blem právě do Zeměch, kde byl roku 1804 
instalován. Koncem 50. let 20. století byl 
však odvezen a nadále byl součástí historic-
kých sbírek Národního muzea v Lobkovic-
kém paláci. V rámci vypořádání církví a stá-
tu se nakonec vrátil původnímu majiteli, 
jímž byla katolická církev. V současnosti je 
tato pozdně gotická památka v depozitáři.

Přestože se nedá počítat s tím, že by se 
k nám vrátila, neboť její plánované místo 
bude v nových výstavních prostorách, urči-
tá šance návratu zde je. Alespoň v podobě 
kopie, s jejímž pořízením současný maji-
tel souhlasil. Se svolením pražského arci-
biskupství došlo k naskenování památky 
a v současnosti se připravuje detailní digi-
tální 3D model. Práce, hrazené městským 
úřadem, by měly přinést věrnou kopii, která 
bude vytvořena za pomoci nejmodernějších 
skenovacích technologií a 3D tisku. I když 
jsou práce stále v počátcích, zdá se, že na-
skenování se zdařilo a nyní se celý model 
převádí do vhodné datové podoby. O tom, 
jak práce na kopii probíhají, vás budeme 
informovat. Věřme, že se podaří.

JINDŘICH HAVLÍK

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2021
I letos, stejně jako každý rok, se můžete v ulicích Kra-
lup i okolních obcí potkat s koledníky Tříkrálové sbírky. 
Skupinky dobrovolníků budou chodit ulicemi, zpívat 
koledy a přinášet požehnání do vašich domovů. Tříkrá-
lová sbírka je největší veřejná sbírka v naší zemi, v re-
gionu Kralupy nad Vltavou probíhá každý leden už po 
dobu bezmála dvaceti let. Vaše dary budou použity na 
charitní služby, pomoc seniorům, lidem s postižením 
nebo rodinám s dětmi v tísni.

ZA VSTŘÍCNOST A VEŠKERÉ PŘÍSPĚVKY PŘEDEM 
DĚKUJEME. TÝM CHARITY KRALUPY NAD VLTAVOU

V letošním roce budeme koledovat 
ve dnech 2.–14. ledna 2021.

Pokud byste si rádi návštěvu 
koledníků předem domluvili, je to 
možné na čísle 724170796 nebo  
na e-mailu centrum@nasefarnost.cz.

Poslední večeře Páně

 Pohled do ateliéru restaurátora. 
„Největší radost pociťuji v tom, 
že mohu prodloužit život dílům 
významných sochařů minulosti. 
Jako bych pokaždé uvil kytičku 
na památku jejich tvorby.“ Karel 
Stádník, restaurátor Poslední večeře 
Páně

 Současná podoba památky. Před 
zásahem restaurátora byla přetřená 
šedou barvou. Až po jejím odstranění 
se zjistilo, že necitlivý nátěr zakrývá 
zářivé barvy a zlatou polychromii.
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u 4. 11. ve 3:30 zastavila hlídka v ul. Dobrovského 
vozidlo, jehož řidič na sebe upozornil, když nedal 
přednost vozidlu MP a poté vjel na kruhový objezd 
nepřiměřenou rychlostí. Řidič vzbudil podezření, že 
by mohl být pod vlivem alkoholu či jiné návykové 
látky. Muž měl nekoordinované pohyby, byl z něj 
cítit alkohol a při vystupování z vozidla držel v ruce 
láhev alkoholu, která byla z větší poloviny prázdná. 
Na místo byla přivolána hlídka PČR, jež následnou 
lustrací zjistila, že se jedná o odcizené vozidlo. 
Celou věc si poté na místě převzala k dalšímu 
šetření.

u 12. 11. v 15:00 na l. 156 oznámila ostraha 
OD Penny, že na prodejně se pohybuje muž, jenž 
nerespektuje mimořádná opatření MZ ČR tím, že 
nemá ochranné prostředky dýchacích cest. Hlídkou 
bylo na místě zjištěno, že se jedná o muže, který se 
tohoto přestupku dopustil opakovaně. Hlídkou byla 
muži za porušení mimořádného opatření udělena 
pokuta ve výši 3 000 Kč.

u 13. 11. v 13:20 na sl. mobil oznámili APK, že 
před budovou MěÚ se nacházejí mladí muži, kteří 
jezdí na skateboardech a skáčou na nich z míst 
určených k sezení. Jeden z nich pak při dopadu 
rozbil dlažební kostku. Hlídkou byl na místě 
ztotožněn muž, jenž se k rozbití přiznal. Tento 
muž byl hlídkou poučen, že celá věc bude spolu 
s pořízenou fotodokumentací a záznamem z MKDS 
oznámena na MěÚ k dalšímu šetření.

u  15. 11. ve 23:30 byla přijata žádost PČR 
o součinnost na sídl. Lobeč, kde se měl nacházet 
muž, který měl zřejmě psychické problémy. Na 
l. 158 tento muž nahlásil, že jej sledují agenti 
CIA. Hlídkám poté po příjezdu na místo uváděl, že 
stojí po kolena ve vodě. Lékař po příjezdu na místo 
rozhodl o převozu do nemocnice.

u 16. 11. ve 23:20 byly hlídkou při kontrolní 
činnosti v ul. Pražská zaznamenány dvě osoby, jež 
se dopustili přestupku tím, že porušili nařízení vlády 
týkající se zákazu vycházení. Obě osoby byly řešeny 
příkazovou pokutou, kterou na místě zaplatily. 
Stejný přestupek řešila hlídka MP také 21. 11. 
v ul. 28. října, kde se procházel mladý pár. Ti však 
nechtěli s hlídkou přestupek na místě řešit, a proto 
byl spolu se záznamem z minikamery postoupen na 
MěÚ k dalšímu řešení.

u 19. 11. byla ve 13:30 prostřednictvím MKDS na 
sídl. V Zátiší zaznamenána mládež, která na dětském 
hřišti a v jeho blízkosti kouřila. Hlídka na místě zjistila, 
že se jedná o osoby mladší 15 let. Všichni shodně 
uvedli, že cigarety jim byly prodány v trafice v ul. 
Nádražní. Celá věc byla spolu se záznamem z MKDS 
postoupena na MěÚ k dalšímu šetření.

u 24. 11. bylo v 10:54 na l. 156 přijato oznámení, 
že v ul. Ke Koupališti nejspíš někdo ve svém domě 
pálí plasty, neboť v okolí tohoto domu se drží černý 
zapáchající kouř a usazuje se tam padající černý 
popel. Hlídka kontaktovala majitele domu, jenž se 

k pálení plastu přiznal. Následně byl poučen, že 
celá věc bude spolu se záznamem z minikamery 
a pořízenou fotodokumentací postoupena na 
odbor životního prostředí MěÚ.

u  5. 12. byla ve 20:47 přijata žádost PČR 
o součinnost při pátrání po pohřešovaném 14letém 
chlapci, který se měl domů vrátit do setmění 
a neučinil tak. Chlapcův mobilní telefon byl vypnutý. 
DS byla prováděna kontrola prostřednictvím MKDS, 
kdy byl v čase 21:30 hod. v ul. Jana Palacha spatřen 
chlapec odpovídající popisu, jenž směřoval do ul. 
Podřípská. Hlídkou MP bylo zjištěno, že se jedná 
o pohřešovaného chlapce, který byl v pořádku 
a nezraněn. Chlapec byl poté převezen do místa 
bydliště, kde se již nacházela hlídka OO PČR, jež 
chlapce předala rodičům a celou věc si následně 
převzala k dalšímu šetření.

Další aktuality z MP najdete na webu http://www.
bezpecnekralupy.cz/.
MP – Městská policie
DS – Dozorčí služba
OO PČR – Obvodní oddělení Policie ČR
MZ ČR – Ministerstvo zdravotnictví ČR
APK – Asistent prevence kriminality
MěÚ – Městský úřad
MKDS – Městský kamerový dohlížecí systém

NIKOLA HORÁKOVÁ,
MANAŽER PREVENCE KRIMINALITY

MĚSTA KRALUPY NAD VLTAVOU

střípky z linky 156 �

K aždý rok se zimní údržba řídí tzv. ope-
račním plánem a nařízením o schůdnos-

ti a sjízdnosti místních komunikací. Jelikož 
dochází například k výstavbě nových komu-
nikací, je nutné tyto dva dokumenty vždy 
upravit dle aktuálních podmínek ve městě. 
Nelze, aby např. nové chodníky zůstaly ne-
ošetřeny. Před začátkem zimní sezóny jsou 
tyto dokumenty schváleny vedením města.

Zimní údržba začíná 1. listopadu a končí 
31. března následujícího roku. V pohotovos-
ti se v týdenních cyklech střídají dvě par-
ty našich pracovníků. Během jejich služby 
jsou schopni vyjet s technikou do 60 mi-
nut od zjištění podmínek pro ošetřování po 
spadu sněhu nebo tvorbě náledí. Standard-
ně máme k dispozici sedm kusů techniky, 
která zajišťuje zmírňování závad schůdnos-
ti a sjízdnosti na chodnících a vozovkách 
na území našeho města. V běžné pracovní 
době se pak v případě nutnosti přidávají 
i další zaměstnanci naší organizace. Vše 
je v běžných podmínkách řízeno vedoucím 
čety, který neustále vyhodnocuje aktuální 
situaci ve městě, sleduje počasí a hlášené 

podněty například od městské policie či 
občanů města.

Údržba probíhá dle stanovených tras pro 
jednotlivé druhy techniky. Jednotlivé tra-
sy vycházejí z jednoduché logiky. Nejprve se 
ošetřují místa, kudy jezdí záchranka, hasiči 
a MHD. Dále pak místa, kde dochází k největ-
ší kumulaci lidí, kopcové lokality, posléze se 
pokračuje na místa méně vytížená. Technic-
ké služby mají ve správě cca 80 km chodníků 
a 80 km vozovek, jedná se o poměrně velkou 
délku komunikací, kterou není možné ukli-
dit během jedné ani dvou hodin. Nejednoho 
občana, jenž v ranních hodinách usedne do 
svého automobilu nebo vyjde ven ze svého 
obydlí, by asi mohlo napadnout, jak je mož-

né, že komunikace ještě nejsou ošetřené. Ne-
bojte, tou dobou se již určitě pracuje, ale není 
možné mít vše hotové v jednom okamžiku.

Minulá zima patřila za poslední roky k jed-
né z těch mírnějších. Spotřebovalo se pou-
ze 25 tun soli z cca 200 tun naskladněných, 
připravených pro každý rok. S technikou se 
taktéž vyjíždělo méně. Na zimní údržbě tak 
sice došlo k úsporám, ty byly však použity na 
větší množství oprav techniky, a to nejen pro 
zimní účely, což nám pomohlo s udržením 
rozpočtových výdajů v předpokládaných in-
tencích v roce následujícím. Každý rok si tedy 
musíme umět poradit i ekonomicky. Různé 
zimní podmínky = různé náklady na zimní 
údržbu, jak ale uvádím výše, někdy nám mo-
hou tyto výkyvy i pomoci.

Chodci i řidiči by měli svůj pohyb po míst-
ních komunikacích přizpůsobit stavebnímu 
a dopravně technickému stavu místní komuni-
kace i povětrnostním situacím a jejich důsled- 
kům. Každý den média informují o možných 
nepříznivých klimatických podmínkách,  
berte tyto předpovědi prosím na vědomí.

LUBOŠ NĚMEC, ŘEDITEL TSM KRALUPY N. VLT.

Zázraky neumíme, během zimní 
údržby ale pracujeme systematicky
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O becně známá pomůcka říká, že snížení 
teploty, na kterou jsou obytné prostory 

aktuálně vytápěny, o 1°C sníží náklady na 
vytápění přibližně o 6 procent. Přetápě-
ní obytných prostor není vhodné jak kvůli 
zvýšeným finančním nákladům, tak z hle-
diska zdravotního.

Každá místnost v domě má svou funkci 
a není nutné vytápět celý dům na stejnou 
teplotu. Obývací pokoj jakožto část domu, 
kde jeho obyvatelé tráví nejvíce času, by 
měl být vytápěn na 21–22 °C. Tepleji než 
v obývacím pokoji by mělo být pouze v kou-
pelně (okolo 24 °C). Všechny ostatní míst-
nosti je vhodné vytápět na nižší teplotu. 
Například v ložnici je doporučená teplota 
mezi 18 a 19 °C, což je teplota, při níž se 
většině lidem spí nejlépe a při níž je spá-
nek rovněž nejzdravější, taktéž chodbu sta-
čí vytápět na teplotu kolem 17 °C. Hodnoty 
vhodných teplot se liší dle individuálních 
požadavků uživatele nemovitosti a dle sys-
tému vytápění (radiátory, podlahové vytá-
pění, teplovzdušné systémy apod.).

Nezapomínejme mezi pokoji zavírat dve-
ře, pokud je to možné. Zabrání se tím prou-
dění vzduchu, kterým by se teploty mezi 
pokoji vyrovnaly.

Ke zbytečnému zvyšování nákladů za vy-
tápění dochází také tím, že topení není ve 
správném provozním stavu. Radiátory by 
měly být pravidelně odvzdušňovány, vy-
čištěny od prachu, který zabraňuje vzdu-
chu prostupovat skrz žebra, před topením 
by neměl stát žádný nábytek nebo by před 
ním neměl viset závěs.

Ani v zimě a především v průběhu top-
né sezóny nesmíme zapomínat obměňovat 
vzduch v místnostech. Větráním se dům 
zbavuje vnitřní vlhkosti a CO2. V zimě, kdy 
je absolutní vlhkost venkovního vzduchu 
velmi malá, stačí větrat intenzivně krát-
kou dobu, nejlépe průvanem. Doba větrání 
se má pohybovat v řádu minut v závislosti 
na typu využití obytného prostoru a počtu 
osob, jež jej obývají. Větrání by mělo být 
prováděno v pravidelných několikahodi-
nových intervalech.

Výše uvedené možnosti ukazují cesty, 
jakými je možné se vydat za snížením ná-
kladů na vytápění domácnosti. Každým 
z kroků lze náklady snížit částečně, avšak 
pro dosažení kýženého cíle je vhodné tyto 
cesty kombinovat. Nezapomeňme ani na 
to, že od září 2022 mohou v provozu zůstat 
pouze ty kotle na tuhá paliva, které splňu-
jí minimálně 3. emisní třídu. Zpravidla se 
jedná o kotle s datem výroby po roce 2000.

■ V závěrečném díle 
vzdělávacího seriálu 
„Smoken zasahuje“ 

se podíváme, jak 
docílit finanční 

úspory a neplýtvat 
zdroji ani penězi, 

což každý jistě 
uvítá. Jak říká 

Smokeman: 
„Nejlevnější 

energie  
je ta, kterou 

nespotřebujeme.“

V případě zájmu je celý komiksový 
seriál k prohlédnutí i přečtení na 

internetových stránkách města Kralupy  
nad Vltavou: www.mestokralupy.cz.
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nám. J. Seiferta 706, 278 01 Kralupy nad Vltavou, tel.: 315 727 827, www.kasskralupy.cz

Kancelář kulturního domu Vltava je otevřena 
každý všední den od 8:00 do 12:00 hod.
Pokladna je do odvolání uzavřena.

LEDEN 2021
Milí Kralupané,
rád bych vám za celý tým KaSS popřál vše dobré do nového roku, 
pevné zdraví a kvalitní kulturní zážitky. Tím posledním si v tyto 
dny nemůžeme být jisti a zřejmě ještě potrvá, než na kulturní před-
stavení znovu dojde, ale jistě se dočkáme. V mezičase bych chtěl 
poděkovat vám, kteří jste naši instituci v těžkých dobách podpořili 
různými způsoby – třeba nákupem abonentních vstupenek, poří-
zením dárkových poukázek nebo jejich výměnou za neuskutečněná 
představení či obyčejným ponecháním si vstupenek platných na 
náhradní termíny. Opravdu vám za tyto projevy přízně a víry v kul-
turu děkuji. Je to pro nás neklamné znamení, že lidé chtějí kulturou 
opět žít a jsou ochotni i v časech plných nejistoty do ní investovat. 
V současnosti máme připravený program již na začátek roku 2021 
a je jen otázkou, kdy se situace uklidní natolik, abychom opět mohli 
dokořán otevřít naše dveře. Pakliže se svými vstupenkami vyčká-
te na náhradní termíny akcí, které nemohly koncem roku 2020 
proběhnout, budeme vám vděčni. V opačném případě máte ještě 
v průběhu ledna možnost je vyměňovat za poukázky či hotovost. 
Od února již toto zpětně nebude možné. K účelu vracení vstupenek 
bude pravidelně otevírána pokladna kulturního domu v úřední 
dny, tedy v pondělí a ve středu v pravidelných odpoledních časech. 
Současně se také nejen v této věci můžete obracet na naši kance-
lář, která je v provozu denně dle úředních hodin. Více informací 

naleznete na webu kasskralupy.cz či na Facebooku KD Vltava. 
Se srdečným pozdravem a vírou v lepší rok 2021

ROBIN JANOŠ

ŘEDITEL KASS
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Členové Komorního orchestru Dvořákova kraje se svým dirigentem profesorem Václavem Mazáčkem 
přejí všem svým přátelům a příznivcům do nového roku 2021 hodně štěstí, zdraví a pohody.
Všichni doufáme, že se nám společnými silami podaří v nadcházejícím roce zastavit šíření nemoci 
covid−19 a že budeme moci opět společně muzicírovat a rozdávat radost z hudby našim posluchačům 
na koncertech v Kralupech nad Vltavou i blízkém okolí. Věříme, že ve druhé polovině naší 45. koncertní 
sezóny ještě pár koncertů odehrajeme. JAN ŠARBOCH, JEDNATEL KODK
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Vážení čtenáři,
vládní opatření se dotklo také knihoven, kra-
lupská knihovna tak musela být od 22. října 
pro veřejnost uzavřena. Vzhledem k přízni-
vému vývoji epidemiologické situace mohly 
knihovny od 23. listopadu čtenářům nabízet 
možnost vyzvedávání předem objednaných 

titulů přes „výdejní okénko“. Této služby vy-
užilo 210 čtenářů z dětského a dospělého od-
dělení. Po znovuotevření knihovny 3. pro-
since jsme omezili provozní hodiny pouze 
o sobotní půjčovnu dospělého oddělení. 
Protože se protiepidemická opatření upra-
vují, o všech aktuálních změnách vás bu-

deme informovat e-mailem, na webových 
stránkách a Facebooku. Aktualizované in-
formace sledujte také při vstupu do budovy 
knihovny.

Vážení čtenáři, přejeme vám, ať vás dobré 
knihy, dobří přátelé, pevné zdraví a optimis- 
mus neopouštějí po celý rok 2021.

Městská KNIHOVNA LEDEN 2021
Jodlova 111, 278 01 Kralupy nad Vltavou – přízemí budovy, ve které sídlí i základní škola ■ tel.: 315 727 852, 315 727 782, 315 729 554

www.knihovnakralupy.cz

Letošní rok je rokem básníka Jaroslava Sei-
ferta, k němuž se vztahují hned dvě výročí.
 10. ledna si připomínáme 35 let od sko-
nu tohoto jediného našeho nositele Nobe-
lovy ceny za literaturu.
 23. září tomu bude již plných 120 let od 
narození budoucího velmi oblíbeného a mi-
lovaného básníka.

Muzeum vás touto tematikou bude oboha-
covat téměř celý rok.

První akcí na FB a webových stránkách bu-
de možnost shlédnutí souboru fotografií 
a zajímavostí o třech smutečních chvílích 
ze dne 21. 1. 1986, věnovaných zmiňova-
nému básníkovi, vrcholících pohřbem na 
místním hřbitově.

Soubor bude spuštěn v den úmrtí básní-
ka – 10. ledna.

Nesnadno se mi píše, že muzeum v Kra-
lupech je od 18. 12. 2020 opětovně pro 
návštěvníky uzavřeno. Do odvolání. Vů-
bec si netroufám odhadnout délku trvání 
tohoto opatření.

Pro tento měsíc z toho vyplývá naše 
následující rozhodnutí:

 Čtvrtek 21. ledna – zpřístupnění (bez 
vernisáže/ krátkodobé výstavy):

„VÝSTAVA PRO POTĚŠENÍ… aneb co 
jste ještě v muzeu neviděli“.

Zveme vás také na náš web (složka online) 
i Facebook, kde pro vás stále připravujeme 
mnohé zajímavosti, videa, obrázky. Na www.
muzeumkralupy.cz budou oznamovány i no-
vinky o návštěvnickém provozu. Především 
o opětovném zpřístupnění naší instituce.

 18. března, snad už bez omezení, pro-
běhne vernisáž výstavy obrazů „Veronika 
Tučková – Za oponou“. Mladá výtvarnice 
se především zajímá o pohledy do světa 
více realit, o čemž svědčí i její obraz „Za 
oponou – Matrix“, který publikujeme jako 
aperitiv k této výstavě.

JAN RACEK, ŘEDITEL MUZEA

DO NOVÉHO ROKU 2021
VÁM PŘEJEME PEVNÉ ZDRAVÍ, ŠTĚSTÍ A LÁSKU.

TAKÉ OSOBNÍ I PRACOVNÍ ÚSPĚCHY.
TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU.

KRALUPŠTÍ MUZEJNÍCI

4. ledna začíná nový ročník hry „Lovci perel“. Podrobnosti viz plakát na str. 19.

Městské MUZEUM LEDEN 2021
Kralupy n. Vlt., Vrchlického 590, tel.: 315 723 035 ■ Út, St, Pá 9:00–12:00 a 13:00–16:00, Čt do 19:00, So 13:00–17:00 ■ zavřeno: Ne, Po a státní svátky

e-mail: info@muzeumkralupy.cz ■ www.muzeumkralupy.cz

Vzácné názory návštěvníků k pro-
dloužené výstavě: JOSEF HOLUB 
(1870–1957) – OBRAZY A KRES-
BY (září – prosinec 2020).

3.12., první den při otevření muzeí 
po předlouhé koronavirové přestáv-
ce jsme konečně zase mohli zavítat do 
našeho milého Městského muzea. Jsme 
rádi, že byla prodloužena výstava Jo-
sefa Holuba, malíře, jenž svým dílem 
zachytil okolí našeho města a „svou“ 
čtvrť Podháj na paměť i následujících 
generací. Všem nadšeným pracovni-
cím muzea i panu řediteli vše dobré 
přejí a na další krásné výstavy se těší 
Jarských

Velice rád jsem přijel a děkuji.  
Kuška Karel

Kralupská keramika z firmy 
Biňovec z doby kolem roku 1930

V. Tučková – Matrix



21www.mestokralupy.cz   DDM LEDEN 2021     KZ

CENTRUM VOLNÉHO ČASU 
KRALUPY NAD VLTAVOU LEDEN 2021

e-mail: info@ddmkralupy.cz ■ www.ddmkralupy.cz ■ tel.: 315 722 430

Smetanova 168, Kralupy nad Vltavou 278 01

MIKULÁŠ LETOS NETRADIČNĚ

Vzhledem k mimořádným opatřením spoje-
ným s epidemií covid−19 jsme museli zrušit 
naši tradiční a oblíbenou mikulášskou besíd-
ku v Hotelu Sport. Radost jsme dětem udě-
lali alespoň krátkým videem a pozdravem od  
Mikuláše, čerta a anděla z DDM Kralupy.

KLÍČENKY PRO JIRKU

V průběhu listopadu a prosince 2020 jsme vy-
hlásili sbírku klíčenek pro kamaráda na vozíku 
Jirku. Sešlo se nám několik desítek krásných 
přívěsků na klíče. Pevně věříme, že Jirkovi udě-
laly radost. Děkujeme všem, kteří do naší sbír-
ky přispěli.

KNIŽNÍ ZÁLOŽKY – 
KOMÁRNO – KRALUPY

DDM Kralupy se zapojilo do originálního pro-
jektu výměny záložek do knih s dětmi ze slo-
venského Komárna. Na Slovensko jsme zaslali 
krásné záložky od kralupských dětí a obdrželi 
balíček s výtvory slovenských kamarádů. Je 
skvělé, že i v nelehkých „covidových“ časech 
probíhají podobné aktivity.

VÁNOČNÍ STROMEČEK DDM
7. prosince 2020 jsme před budovou DDM 
umístili vánoční stromeček a vyzvali všechny 
děti a rodiče, aby nám jej pomohli ozdobit. 
Mile nás potěšil velký zájem a krásné ozdoby 
a dekorace od dětí i dospělých.

CHYSTÁME NA LEDEN 2021
Víkendový kurz keramiky – Anna Czechmanová

Cestovatelská přednáška Kostarika – Anna Czechmanová
Vyhlášení soutěže O nejkrásnější betlém
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jubilanti�

PŘEJEME
našim spoluobčanům, kteří oslaví

v PROSINCI 2020
významná životní jubilea,
hodně zdraví, radosti a spokojenosti

Tuto rubriku zajišťuje a data poskytuje Odbor sociálních 
věcí, školství a kultury MěÚ Kralupy nad Vltavou
se souhlasem jubilantů.

45. sezóna Kruhu přátel Prahy rok 2021
zapsaný spolek Kruh přátel Prahy

Z důvodu výskytu nemoci covid-19 a s tím spojeným omezením jsme pro vás připravili 
vycházky pro 45. sezónu až od dubna. Snad se situace uklidní a všechny akce proběhnou 

bez omezení. Přesto jsme raději zvolili program zaměřený pouze na exteriéry. Doufáme, že 
vás to neodradí a zachováte nám přízeň.

Tradiční lednové setkání se konat nebude, příspěvky se budou hradit přímo na vycházkách. 
Děkujeme za pochopení. Výbor KPP

DUBEN .........................Dendrologická zahrada Průhonice (Jana Spurná)
KVĚTEN .......................K rozhledně Doubravka (Helena Zákoucká)
ČERVEN .......................Tichým údolím z Únětic do Roztok (Milena Vovsová)
ZÁŘÍ ..............................Po naučné stezce Prokopským údolím – Butovické hradiště
 (Milena Vovsová)
ŘÍJEN ...........................Barvy podzimu v Šáreckém údolí (Milena Vovsová)
LISTOPAD...................Letohrádek Hvězda v Nové oboře (Ilona Očenášková)
PROSINEC ..................Karlův most, součást Královské cesty (Milena Vovsová)

Změna programu vyhrazena.

80 let

Ing. Josef Brixí, CSc.

Jana Andziolová

Renata Jurčagová

Jiří Cetkovský

85 let Věra Klicmanová

90 let

Alžběta Bodnárová

Karel Vápeník

Marie Váňová

Jarmila Varhaníková

91 let

Marie Kožmínová

Miroslav Panocha

Václav Horký

Vladimír Růženec

93 let Zdeněk Lahoda

103 let Karel Laváček

KRALUPSKÝ ZPRAVODAJ 
do každé domácnosti

Dostávejte pravidelnou dávku KZ 
také v elektronické podobě.
Platba předem na půl roku, 

nebo rok dopředu.
Neplatíte nic navíc.

Více informací na e-mailu 
zpravodaj@mestokralupy.cz.

blahopřání� 
8. ledna oslaví pan VÁCLAV HORKÝ, 
manžel, tatínek, dědeček a pradědeček, 
krásné jubilejní 90. narozeniny. Za celou 
rodinu mu přejeme především zdraví.
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Všem pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

opustili nás�
22. 11. Zdeňka Pospíšilová 88 let

22. 11. Věra Kalmánová 81 let

22. 11. Ing. Světlana Jirkovská 87 let

23. 11. Josef Jindřich 73 let

24. 11. Petr Běloubek 80 let

25. 11. Dana Stiborová 82 let

26. 11. Lubor Fiala 75 let

27. 11. Soňa Baršová 82 let

29. 11. Anna Paráková 84 let

4. 12. Jan Plicka 93 let

8. 12. Marta Eisnerová 89 let

8. 12. Jiří Chládek 80 let

13. 12. Růžena Jindřichová 96 let

13. 12. Jana Kejřová 72 let

15. 12. Jana Barešová 74 let

17. 12. František Fiala 80 let

vzpomínky�
4. 12. 2020 nás náhle opustila ve 
věku 78 let naše milovaná maminka, 
babička a kamarádka paní JARUŠKA 
BOHATOVÁ. Kdo jste ji znali, věnujte 
prosím tichou vzpomínku. Děkujeme.

1. 1. 2021 tomu jsou už 4 roky co nás 
opustila naše milovaná manželka, 
maminka a babička paní VLADIMÍRA 
MATTESOVÁ. Stále na Tebe 
vzpomínáme, moc nám chybíš Vlaďko.
Manžel Zděnek a dcery Kateřina 
a Markéta s rodinami

3. ledna uplynul 1 rok od úmrtí 
ANEŽKY ŽÍDKOVÉ. Kdo jste ji znali 
a měli rádi, vzpomeňte prosím s námi. 
Dcera Vlaďka a vnuci Martin a Dušan 
s rodinami

Dne 7. 1. 2021 uplyne osm let od 
úmrtí naší milované maminky, paní 
LIBUŠKY SVOBODOVÉ. 
S láskou vzpomínají dcery Jarka a Eva, 
zeť, vnoučata a pravnoučata

V lednu 2021 vzpomínáme s láskou 
na naše rodiče a prarodiče, a to na 
naši maminku a babičku, paní učitelku 
RŮŽENU ŠVIHLÍKOVOU, která by se 
1. ledna dožila 95 let, a na našeho 
tatínka a dědečka pana JOSEFA 

ŠVIHLÍKA, který by se 15. ledna dožil 103 let. Děkujeme, 
že vzpomenete s námi. RNDr. Růžena Jirková, dcera s man-
želem, a Jakub Dvořáček, vnuk s pravnoučkem Jonáškem

9. 1. 2021 uplyne 5 let, co nás 
opustil námi milovaný manžel, tatínek 
a dědeček STANISLAV NOVÁK. 
S láskou vzpomíná celá rodina Dne 23. 1. uplyne rok od úmrtí 

milovaného manžela, obětavého tatínka 
a starostlivého dědečka a pradědečka 
pana VLADIMÍRA ŠIMŮNKA. S láskou 
stále vzpomínají manželka Marta, dcera 
Romana s rodinou a syn Vladimír s dcerou

Dne 10. 1. 2021 uplynou již  
4 přesmutné roky od tragické smrti 
mého drahého přítele pana IVA 
ŠLEMRA z Kralup nad Vltavou. 
Stále s láskou vzpomíná a nikdy 
nezapomene jeho životní družka Jana 
L. Kdo jste ho znali, vzpomeňte  
se mnou, děkuji.

Již 10 let nám schází manžel, tatínek 
a děda pan JOSEF HAVEL, kralupský 
mlynář. Zůstaly jen vzpomínky. Všichni, 
kdo jste ho znali, vzpomeňte si s námi.
Rodina 

 Od 1. 2. 2021 rádi přivítáme v našem kolektivu ZŠ Gen. 
Klapálka asistenta pedagoga na poloviční úvazek. Nabízíme 
přátelské prostředí, různé benefity vč. finančních odměn.

 Zájemci se mohou hlásit na tel. 604 275 011 nebo 
e-mailové adrese michaela.gleichova@zsgenklapalka.cz.

 KOUPÍM LP gramofonové desky a staré pohledy. Větší 
množství vítáno. Přijedu. Tel. 721 442 860.

 KOUPÍM byt v Kralupech n. Vlt.  3+kk, 3+1 nebo  2+1 
nad 65 m2. Platím hotově.  Tel. 736 536 852.

soukromá inzerce�

R ok 2020 je už za námi a my můžeme 
začít bilancovat. Na rozdíl od jiných 

let, kdy jsme se pravidelně scházeli a pod-
nikali výlety do okolí blízkého i vzdáleněj-
šího, jsme letos vzhledem k současné si-
tuaci, pouze na začátku roku a krátce po 
prázdninách chodili cvičit pod vedením pa-
ní Luksíkové do městského bazénu. Přesto 
největší událostí pro nás byla uskutečněná 
týdenní rekondice, v níž vždy prožijeme čas 
pohody, procházek, cvičení a výletů, kde 
získáváme informace po zdravotní strán-
ce, jak žít s diabetem, byl rekondiční pobyt 
v penzionu Hejtman v Chlumu u Třebo-
ně, o jehož pořádání se významně zaslou-
žila Jaruška Bohatová. Samotný penzion 
je nově rekonstruovaný a všemi účastníky 
byl velmi dobře hodnocený, jak po stránce 
ubytování, tak i po stránce stravování, kde 
nám byla podávána pestrá a velmi chutná 
strava, doplněná ovocem a zeleninou.

Každé ráno jsme si protáhli těla při zdra-
votní rozcvičce a kromě ranního pohybu 
jsme se všichni zúčastnili dopoledních 
a odpoledních vycházek do krásné krajiny 
v okolí rybníku Hejtman, ať už na delších 

anebo kratších pohodových vycházkách. 
Ti zdatnější poznávali vzdálenější okolí 
Chlumu u Třeboně, ti ostatní potom okolí 
rybníku Hejtman a také vlastní městečko 
Chlum u Třeboně. Do programu byly ta-
ké zařazeny soutěže na procvičování pa-
měti i na pohyb. Pobyt byl také zpestřen 
návštěvou zámku Nové Hrady a exkurzí 
do výrobního závodu. Na upevnění dob-
rých vztahů se konal společenský večer 
s hudbou a tancem. Výborná strava, dosta-
tek pohybu, velmi dobré vzájemné osobní 
vztahy přispěly i ke zlepšení diabetu. Tyto 
naše akce se mohou uskutečnit také díky 
grantu MěÚ Kralupy nad Vltavou, za kte-
rý našemu městskému úřadu děkujeme. 
Doufáme, že příští rok bude pro náš ko-
lektiv časem zajímavých akcí, při kte-
rých se opět začneme scházet v plné 
pohodě a tím upevníme i své zdraví. 
A protože jsme na začátku kalendářního 
roku, přejeme všem členům spolku diabe-
tiků, jejich příznivcům, ale i všem čtená-
řům Kralupského Zpravodaje hlavně zdra-
ví, štěstí a úspěch v roce 2021.

J. ČÁSLAVSKÁ

Všechny nás zaskočila smutná zpráva, že ve svých 
78 letech nečekaně odešla naše dlouholetá členka 
Jaruška Bohatová. Hodně času a síly věnovala práci 
v naší organizaci. Rekondiční pobyty, výlety, vycházky 
a schůze se vždy snažila zajistit s úsměvem a dobrou 
náladou. Těšila nás její vitalita, humor a energie. 
Všichni, pro které měla srdce otevřené, budou na ni 
v dobrém vzpomínat. VÝBOR SVAZU DIABETIKŮ

Diabetici v pohodě 
a ve zdravém pohybu
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■ V roce, který nám všeobecně 
mnoho radosti nepřinesl, se 
nenechalo několik stovek dárců krve 
a krevní plazmy odradit negativní 
náladou a pokračovalo ve svých 
bezpříspěvkových odběrech. Český 
červený kříž má výsadní právo 
na oceňování dárců a naší milou 
povinností je každoroční předávání 
ocenění za jubilejní odběry.

T radičně již přes dvě desetiletí přebírají 
medaile a Zlaté kříže profesora Jana 

Janského dárci převážně z regionu Měl-
nicka v rámci Benefičního večera v Zámku 
Mělník. Zde přebírají svá ocenění spolu 
s drobnými dárky a slovy díků nejen od nás 
organizátorů, ale i od zástupců města Měl-
níka, měst a obcí regionu, zástupců pojiš-
ťoven a dalších čestných hostů. Oceňová-
ní podporuje i Ministerstvo zdravotnictví 
ČR. Tento večer pořádáme především jako 
poděkování dárcům za jejich dárcovství 
a program s dárky je podporován mnoha 
skvělými i dlouholetými sponzory z řad 
organizací a firem. Bez jejich podpory by-
chom večer nemohli uskutečnit v takové 
kvalitě. Patří jim vždy velký dík. 

V letošním roce jsme měli v plánu nejpr-
ve tuto tradici zachovat. Nepříznivá situace, 
která nás provází celým rokem v různých 
intenzitách, nám nedovolila oceňování při-
pravit ani v náhradní slavnostní variantě 
v MKD Mělník, kde jsme měli domluvený 
nejen prostor a hudební dáreček, ale i ná-
sledné pohoštění pro všechny zvané dárce. 
Bohužel s narůstajícími omezeními jsme 
nakonec ani takto nemohli dárcům podě-
kovat, a proto jsme byli nuceni zvolit ná-

hradní, neosobní a pro nás i dárce nejméně 
příjemné předání, a to zasláním ocenění 
na adresu. 

Letos tímto způsobem převzalo 57 dárců 
bronzovou medaili za 10 bezpříspěvkových 
odběrů, 37 dárců stříbrnou za 20 odběrů 
a 26 dárců zlatou medaili profesora Jana 
Janského za 40 odběrů. Dále byly předány 

Zlaté kříže III. st za 80 bezpříspěvkových 
odběrů 13 dárcům a Zlatý kříž II. st za 120 
odběrů 26 dárcům. 

Z tohoto počtu byli oceněni dárci 
z města Kralup nad Vltavou následovně: 
3 bronzové, 4 stříbrné, 1 zlatá medaile  
a 1 zlatý kříž III. stupně.

Z oblasti Kralupska (O. Voda, Nelaho-
zeves, Nová Ves, Uhy, Veltrusy, Vojkovice) 
celkem 7 bronzových medailí, (Velvary)  
1 stříbrná medaile.

Každý jeden odběr dává smysl. Může po-
moci léčit nebo zachránit život. Všech dárců 
si velmi vážíme. Jsou to lidé se srdcem na 
dlani, dávají kus sami sebe a nic za to nepo-
žadují. Nikdo neví, kdy sám bude krev po-
třebovat, proto si myslím, že za všechny mů-
žeme dárcům a především jubilantům dnes 
poděkovat prostřednictvím těchto stránek.

Přejeme pevné zdraví a pozitivní mysl. Za-
chovejte přízeň dárcovství, a pokud někoho 
tyto řádky budou motivovat přijít krev daro-
vat, budeme za všechny velmi rádi.

IVANA DVOŘÁKOVÁ, ŘEDITELKA OS ČČK MĚLNÍK

Mohl byste čtenáři přiblížit tuto 
neobvyklou profesi?
Pouze jako saunový mistr (či saunér) mo-
hu pořádat saunové ceremoniály, což je bá-
ječná záležitost! Je to takové představení 
v sauně, kam na smluvený čas přijdou lidé 
v prostěradlech, posadí se na lavice a udě-
lají si pohodlí. Saunový mistr návštěvníky 
seznámí s programem, představí 2–3 esen-
ciální oleje a pohovoří o tématu ceremoniá-
lu. Ten je mnohdy spojen s nějakým příbě-

hem. Po úvodním slovu saunér pustí hudbu 
a polévá kamna vodou. To pocitově zvyšuje 
teplotu v sauně. Na kamna saunér pokládá 
esenciální oleje, jež jsou předem nakapa-
né na ledu. Vůně olejů se z kamen uvolňuje 
postupně. A pak přichází to nejdůležitější, 
kdy saunér rozhání vzduch v sauně ruční-
kem. Chodí po sauně a mává horký vzduch 
na saunující, říká se tomu parní náraz. Ten 
pocit je velmi příjemný a jinde jej zažít ne-
lze! Během běžného saunování, kdy v sauně 

pouze sedíte či ležíte, je teplota kolem vás 
pořád stejná. Během ceremoniálu se po-
stupně zvyšuje a při parním nárazu dojde 
ještě k intenzivnějšímu prohřátí těla, pro-
tože saunér z návštěvníků ručníkem odvane 
vrstvu vzduchu, která se kolem těla tvoří. 
Typů ceremoniálů je hned několik. Např. 
relaxační, který je doprovázen klidnou hud-
bou, temnějším osvětlením a zklidňující vů-
ní, nebo dynamický, který mám nejraději, 
i jako divák, dokonce i většina návštěvníků 

ROZHOVOR s… Tomášem Felixem, saunovým mistrem

Saunové ceremoniály zažívají BOOM

Oceňování dárců krve 2020

■ Kralupák, aktivní sportovec, jenž našel zálibu v saunování. Tento mysl i tělo uvolňující rituál povýšil o level výše. 
Jako saunový mistr se již čtvrtým rokem věnuje saunovým ceremoniálům. „Často se čas v sauně dost vleče, ale 
během ceremoniálu saunér lidi baví, a ti tak v sauně vydrží déle, než si myslí, že dokážou,“ představuje Tomáš. Více 
nám prozradil v následujícím rozhovoru.
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si jej také přeje zažít. Někteří tomu říkají 
,‚divočina“. Hraje hlasitá hudba, například 
rocková, doprovázená světelnou show a po-
vzbuzující esencí. Saunér může předvádět 
i triky s ručníkem. Další typ ceremoniálu 
může být, jak my říkáme „volné téma“, bě-
hem něhož může saunér s lidmi diskutovat, 
předvádět divadlo, vyprávět příběh nebo 
i pohádku. Takový stand-up dá se říct.

V čem dalším má takový ceremoniál oproti 
běžnému saunování smysl?
Často se čas v sauně dost vleče, ale během 
ceremoniálu saunér lidi baví, ti tak v sauně 
vydrží déle, než si myslí, že dokážou.

Jak by se měli hosté na ceremoniálu chovat?
V klidu se usadí a užívají si okamžiku. Ne-
musí dělat vůbec nic, ale mohou klidně rea-
govat na saunéra (třeba i potleskem), který 
se je snaží bavit. Když na ně saunér má-
vá ručníkem, mohou zvednout ruce. Pocit 
z parního nárazu je tak intenzivnější. Jinak 
každý si přijde časem na to, co mu vyho-
vuje. Po odchodu z ceremoniálu je určitě 
dobré se zchladit. Ze zdravotních i hygie-
nických důvodů se doporučuje jít nejdřív do 
sprchy a potom je fajn vlézt alespoň na pár 
vteřin do ledového bazénku, který je k dis-
pozici vedle každé správné sauny.
 
Jak často se má chodit do sauny?
Jak to komu vyhovuje. Ideální je jednou týd-
ně. Kdo má saunování rád, může i denně. 
Je to trošku i o životním stylu. A kdo ještě 
nepoznal ceremoniál, pravděpodobně si ho 
zamiluje už po první návštěvě. Ale uznávám, 
že někteří lidé stále upředňostňují klasické 
saunování. I já někdy. Saunění je vhodné jak 
po sportovním výkonu, tak po práci. Odpo-
činete si, přijdete na jiné myšlenky, zklidníte 
se a po 1‚5–2 hodinách odcházíte jako zno-

vuzrození. Když saunování přijdete na chuť, 
vaše tělo a mysl vám poděkuje. A do sauny se 
nemusí chodit jenom v zimě, návštěva sauny 
je vhodná, možná trochu překvapivě, i v létě. 
U mě to například snižuje pocení a horké 
dny zvládám mnohem lépe. Chce to jenom 
být v pohodě a naučit se relaxovat!

A teď k Vám, Tome. Jak dlouho děláte 
profesi saunového mistra a co jste zažil 
zajímavého?
Věnuji se tomu přes čtyři roky a zažil jsem 
obrovské sauny v zahraničí, které jsou vel-
ké jako dvougenerační dům. Já sám jsem 
dělal show ceremoniál pro 150 lidí. S ko-
legyní jsme z druhého místa mistrovství 
ČR postoupili na světový šampionát, kde 
jsme předváděli ceremoniál pro 220 lidí 
v sauně. Takové soutěžní ceremoniály mají 
příběh, kostýmy, rekvizity. Je to už opravdu 
saunové divadlo. Saunéři jsou herci a hrají 
různé postavy. Porota hodnotí hudbu, děj, 
triky s ručníkem, pochopitelnost příběhu, 
intenzitu tepla a profesionalitu saunéra. 
Svou účastí na Mistrovství světa jsem si 

splnil dětský sen reprezentovat! Ovšem ni-
kdy dřív by mne nenapadlo, že to bude prá-
vě v saunových ceremoniálech! To, jak jsem 
tam dopadl, o tom se nebavme, ale byl jsem 
tam! A všechno jsem to viděl! Proto jsem 
taky vzdělanej člověk! (Jak se říká v diva-
delní hře Naši furianti:-).) Postupně se zlep-
šuji, takže možná, tedy možná se tam zase 
někdy kvalifikuji. I když se i ,‚konkurence“ 
zlepšuje. Letos jsem na SaunaFestu, což je 
jako oficiální mistrovství České republiky, 
obsadil 7. místo, a to beru jako fajn úspěch. 
Přál jsem si být ve finálové osmičce, z po-
stupu jsem měl ohromnou radost.

Ceremoniály celkově u nás zažívají  
BOOOM. Aby ne! Jiří Žákovský se před pár 
lety stal mistrem světa (byl také hostem po-
řadu Show Jana Krause). Staví se nová well-
ness centra a větší a největší sauny na ceremo- 
niály. Letos se mělo konat MS v Polsku, kde 
se tento rok dostavěla sauna pro asi 300 lidí. 
To už je pořádná saunová scéna. Celá sauna 
je postavena ve stylu římského Colossea. 
Kvůli okolnostem kolem covidu-19 je však 
MS posunuto o rok.

S kolegyní Veronikou Vencovou před 

soutěžním ceremoniálem na Mistrovství 

světa 2018 Satama U Berlína
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H lásí Lukáš při online hodině češtiny. 
Takových a jiných hlášek můžeme v po-

slední době slyšet spoustu po celé republice 
prvňáčky počínaje a vysokoškoláky konče.

Na jaře si naše škola vyzkoušela, co ob-
náší distanční výuka. Pro učitele i žáky byl 
tento neobvyklý způsob středního vzdělá-
vání velkou výzvou. Krok za krokem jsme 
se všichni společně učili, pátrali, zkoušeli, 
pokus – omyl, různé způsoby komunikace, 
předávání zadání, konzultace, odevzdávání 
prací a úkolů, technické záludnosti, připo-
jení, mikrofony, sluchátka, která platforma 
je pro nás nejvýhodnější atd. Díky našim 
„ajťákům“ jsme postupně pronikli do mož-
ností prostředí Microsoft Teams a zvolili.

Sice jsme ve skrytu duše doufali, že se ta-
to situace nebude opakovat, nicméně jsme 
na začátku nového školního roku připravili 
vše na možnou distanční výuku. 

Měsíc po zahájení školního roku celá ško-
la realizovala vzdělávání online nejen ve 
stěžejních teoretických předmětech, ale již 
od poloviny října i v praktických cvičeních 
a odborném výcviku, kde je ovšem příprava 
žáků nejvíce problematická a sporná. Labo-
ratoř, frézku, soustruh, měřicí přístroje ani 
dílnu s panem učitelem fakt doma nemají. 
Tak aspoň zvládnout teorii s praktickými 
ukázkami a vše dohnat po návratu do školy. 
To se podařilo až koncem listopadu včetně 
návratu posledních ročníků na prezenční 
výuku. A od té doby se měnil rozvrh ještě 
jednou – rotační výuka nižších ročníků. 

Hlavně být včas na správném místě, to platí 
pro žáky i pro učitele. Pořád ve střehu, po-
řád změny, pořád něco…

„Nyní si všichni zapneme kamery a za-
máváme si,“ končí hodinu literatury paní 
učitelka. „Děkuji vám za spolupráci a zítra 
se uvidíme v 8:50 na hodině gramatiky již 
v učebně č. 6. Nezapomeňte na připravená 
pravidla správného psaní předpon s a z. Na 
shledanou, Honzo, na shledanou, Pavle, na 
shledanou, Zuzko. Káťo, špatně vás slyším, 
dejte si do pořádku mikrofon. Mějte se hez-
ky, spolu to zvládneme.“ 

A v duchu si říká, snad ano, snad od ledna 
po prodloužených vánočních prázdninách 
se situace zlepší, už aby to bylo, takhle to 
nejde.

J. MAZOURKOVÁ,  SOŠ A SOU KRALUPY 

Paní učitelko, nemáte zapnutý mikrofon
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ZŠ KOMENSKÉHO

J iž druhým školním rokem pracují školy 
často distanční formou výuky. Věc v na-

ší zemi ještě před dvěma lety naprosto ne-
vídaná a nepředstavitelná. Jarní uzavření 
škol v první vlně pandemie bylo prubíř-
ským kamenem. Všichni jsme se přizpů-
sobovali novým podmínkám, jak učitelé, 
tak děti. Učitelé se snažili naučit novým 
věcem, oťukávali nové technologie a hlavně 
se snažili „nějak učit děti“. „Nějak“ proto, 
že každý využíval jinou platformu. Učili 
jsme z domova, a proto každý používal, co 
uměl a co mu vyhovovalo. Věřili jsme, že ve 
školním roce 2020/ 2021 se již situace ne-
bude opakovat a vjedeme do starých kolejí 
prezenční výuky a vše v klidu dohoníme 
a doladíme. Ale učitel míní, covid mění.

Na podzim to nastalo znovu. Je pravda, 
že jsme se značně posunuli vpřed. Umíme 
učit online a využíváme jednotnou platfor-
mu pro celou školu. Díky finanční podpoře 
MŠMT jsme i velmi dobře technicky vyba-
veni, a tak hodin samostudia ubylo.

Trochu nás ale stále trápí situace žáků, 
kteří nemají možnost připojení k interne-
tu, a tak jsou odkázáni na samostudium 
z materiálů, jež jim vyučující připravují. 
Tyto děti často nemají při učení ani pod-

poru rodiny. Příprava na výuku je pro ně 
velmi složitá a těžká. Nedivím se, že často 
ztrácejí motivaci a nedělají nic.

Doba covidová přinesla sice negativa, ale 
také pozitiva. Velkým přínosem pro na-
ši práci je rozšíření znalostí a dovednos-
tí v oblasti informačních technologií. To, 
že učíme online při distanční výuce, je už 
vlastně samozřejmostí. Ale ani při prezen- 
ční výuce nechceme vše jen tak odložit 
a vrátit se ke klasice. Proč nevyužít mož-
nosti, které nám technika nabízí i dál? A tak 
vstupuje na scénu např. tzv. hybridní výuka.

Co to vlastně je? Učitel učí třídu ve škole 
prezenčně tak, jak je zvyklý, a zároveň pře-
náší výuku žákům, kteří jsou doma v ka-
ranténě či nemocní online. Stačí k tomu 
mít ve třídě dataprojektor s plátnem nebo 
interaktivní tabuli a počítač s připojením 
k internetu. Hybridní výuku využívá za-
tím několik učitelů, ale věřím, že se časem 
dostane „pod kůži“ i ostatním pedagogům 
a stane se tak naprosto běžnou součástí 
běžné výuky.

JIŘINA HEREINOVÁ

ŘEDITELKA

Co nám dala a vzala distanční výuka

FO
TO

: L
EN

K
A

 Š
A

FR
AT

O
VÁ

FO
TO

: K
RY

ŠT
O

F 
KU

PT
ÍK

M ezinárodní cena vévody z Edinburghu 
je výzva pro mladé lidi ve věku 14–24 

let. V rámci programu se každý účastník 
rozvíjí ve třech aktivitách – v dobrovol-
nické, dovednostní a pohybové. Ke každé 
aktivitě si určí jasný cíl, k jehož dosažení 
postupně putuje za doprovodu vedoucího, 
jenž ho programem provází. Pro dokončení 
programu čeká účastníka ještě jedna aktivi-
ta. Tou je několikadenní expedice v přírodě.

Také v Kralupech máme jedno centrum 
DofE. Na svědomí ho mají dvě angličtinář-
ky z Dvořákova gymnázia, Klára Sikorová 
a Kateřina Vitochová. Díky tomu, že má tato 
pobočka statut otevřeného centra, můžou 
sem docházet i zájemci mimo gymnázium. 
Za rok a půl fungování dovedly pět studentů 
k bronzové medaili DofE, další desítku na ni 
připravují, a dvě studentky se dokonce blíží 
k dokončení již stříbrné úrovně.

Ceremonie DofE, na níž účastníci získá-
vají certifikát a odznak za splnění progra-
mu, obvykle probíhá se vší slávou. Letos je 

uskutečněna dvojím způsobem – vyhlášení 
oceněných, rozhovory a gratulace zazněly 
online, certifikáty dováží zástupci progra-
mu absolventům přímo na jejich pobočku. 

Do Kralup přijela tato delegace ocenit Ale-
xandru Horákovou a Marii Hantychovou 
10. prosince. Aby to ale nebylo tak jedno-
duché, účastníci bronzové úrovně si na ně 
přichystali únikovou hru po škole, kde je 
seznámili s aktivitami, jimž se sami v rám-
ci programu věnují. Rozhodně jim tedy to-
to nečekané přijetí na dlouhou dobu utkví 
v paměti. A co se na ně přichystá příště? 
O tom můžete rozhodnout i vy, pakliže se 
do programu sami přihlásíte!
 dofe.cz
 dgkralupy.cz/aktivity/dofe

DOFÁCI CHTĚJÍ 
DOBROVOLNIČIT…
…ale nemají kde. Máte možnost poskytnout jim 
dobrovolnické místo? Napište prosím na e-mail 
sikorova@dgkralupy.eu. Možnostem se meze ne-
kladou, ať už nabídnete doučování, nakupování 
seniorům nebo pomoc dobrovolnické organizaci, 
vytrhnete jim trn z paty!

DofE – program, co tě podpoří 
ve všem, co tě baví!
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J ednego robota, proszę bardzo: Badatel-
ské Noci vědců na Dvořákově gymnáziu 

se poslední listopadový pátek zúčastnilo 
289 návštěvníků z Prahy, Kralup, Mělníka, 
Roztok, ale i Varšavy a Vídně./ Šup s ním 
do pytle: Certifikát a medaili za dokončení 
bronzové úrovně programu Mezinárodní 
cena vévody z Edinburghu (DofE), zamě-
řeného na osobnostní rozvoj mladých lidí, 
převzaly z rukou zástupců české poboč-
ky DofE dvě studentky kvinty; mimo ji-
né pomáhaly svému okolí sběrem odpad-
ků a venčením psů v kralupském útulku./ 
Čokoláda a pohlazení: Kurzem psychohy-
gieny, zaměřeným mimo jiné na zvládání 
stresu a nejistoty během pandemie, prošly 
první a druhé ročníky./ Zlatá éra: Ocenění 
neziskové organizace Post Bellum za zpra-
cování životního příběhu 93leté šampion-
ky ve stolním tenise a kralupské rodačky 
Elišky Krejčové v rámci projektu Příběhy 
našich sousedů získalo pět studentů gym-
názia./ Až zazvoní naposledy: Besedami 
s absolventy školy studujícími na práv-
nické fakultě UK a VŠE pokračoval cyklus  

setkání ke kariérovému poradenství./ Ne-
sem vám noviny: Čerstvě vytištěná ročen-
ka, ve které studenti oktávy zmapovali udá-
losti uplynulého školního roku, již zdobí 
domácí knihovničky i web školy./ A je to! 
I přes nepříznivé epidemiologické okolnosti 
se trojici studentů podařilo dodatečně slo-
žit mezinárodní zkoušku z angličtiny z řady 
Cambridge./ Někdy příště: V logické týmo-

vé soutěži Brloh se důstojně umístily skupi-
ny z DG, na vítězství však tentokrát nedo-
sáhly./ Přejeme Ti, maličká, ať jsi šťastná 
celičká: Po devíti měsících shodila fasáda 
prvorepublikové budovy školy lešení a roz-
zářila se bílou barvou; škola se navíc pyšní 
novými okny, dveřmi a rekuperací.

KLÁRA SIKOROVÁ

DVOŘÁKOVO GYMNÁZIUM A SOŠE
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Jaké jste si vytyčily cíle?
S: Měly jsme angličtinu s cílem do-
sáhnout úrovně B2.
M: Chodily jsme k jedné lektorce, 
ale protože to pak mohlo být jen 
online, tak jsme to zrušily a dělaly 
jsme to jen doma, třeba jsme četly 
knížku v angličtině. Pak jsme měly 
bruslení na ledních bruslích. Tam 
jsme si určily za cíl jet nějak dob-
ře, rychle. Potom na kolečkových 
jsme měly cíl ujet asi půl kilometru 
za určitý čas. Na těch jsem právě 
začala jezdit, když zavřeli bruslák.
S: Nakonec jsme se rozhodly nahradit to 
speedmintonem, kde byl cíl udělat třicet 
výměn, ale zvládly jsme jich nakonec mno-
hem víc. A poslední, dobrovolnictví, to jsme 
venčily psy, ale to se potom taky nesmělo, 
tak jsme to vyměnily za sběr odpadků.

Co vám DofE přineslo?
S: Ta angličtina mi přinesla nejvíc, v té 
jsem se hodně zlepšila.
M: Hodně mi dalo bruslení, jezdila jsem pak 
i na kolečkových, což jsem předtím neuměla.

Plánujete pokračovat na stříbrnou úroveň?
*smích*

S: Všichni se nás ptají, jaké už máme vy-
brané další aktivity, ale zatím nevíme. Mně 
se to moc nechce dělat za těch omezení, kte-
rá teď jsou. Možná, až bude lepší doba.

Máte z toho plnění nějakou bizarní 
historku?
S: To máme. Jak jsme chodily venčit psy, 
tak jsme vždycky dostaly nějakého, se kte-
rým jsme si vůbec nerozuměly. Ale jednou 
jsme dostaly fakt dobrého, když jsme tam 
šly další týden, chtěly jsme toho samého. 
Když jsme si ho však vzaly, přišla za námi 
nějaká paní a říkala, že jí to prý nemůžeme 
udělat, že si dneska Čertíka musí vyvenčit 

ona, protože si ho den na to měl 
někdo adoptovat.
M: Tak nás ta paní přesvědčila vrá-
tit se do útulku a vyměnit si toho 
psa za jiného.

Co pro vás bylo nejnáročnější?
S: Asi ty odpadky. My jsme vždyc-
ky chodily někam do lesa, kde bylo 
spoustu roští a pavouků a toho ne-
pořádku tam bylo moc. Těžké bylo, 
že jsme někde uklidily a za pár dní 
jsem tam procházela a viděla jsem, 
že je to zase úplně stejné. To jsem 

si říkala, že to nemá moc smysl.
M: Za mě spíš ta angličtina, bylo to tako-
vé nudné.

Doporučily byste DofE ostatním?
S: Určitě. Dalo nám to nové zkušenosti 
a hodně zážitků.
M: Ano, bylo to fajn. A taky expedice byla 
dobrá, tu jsme si užily. Byly jsme u České 
Lípy a každý den jsme plánovaly ujít asi 
16 kilometrů, i když jsme si to nakonec kaž-
dý den trochu zkrátily a taky jsme se jednou 
ztratily. Byla to zábava.

VERONIKA ELZNICOVÁ

REDAKTORKA KZ

ROZHOVOR s… Sašou Horákovou a Maruškou Hantychovou, absolventkami bronzové úrovně DofE

Saša a Maruška 
po předání 
bronzového 
odznaku
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P ravděpodobně nejslavnějším maskova-
ným mužem, který kdy v kralupském 

„áčku“ působil, je ROMAN MÁLEK. Bývalý 
úspěšný extraligový brankář odchytal v nej-
vyšší české soutěži celkem 17 sezón a přesto, 
že jeho působení v Kralupech bylo pouze 
epizodní, z paměti mu rozhodně nevymi-
zelo. „I když už je to hodně dávno, moc rád 
na Kralupy vzpomínám, protože mi vlast-
ně pomohly do velkého hokeje,“ připomněl 
své začátky v seniorském hokeji Roman. 
Odchovanec Slavie oblékal v extralize po-
stupně dresy Slavie, Plzně, Karlových Varů, 
Vítkovic a svou profesionální kariéru ukon-
čil v Mladé Boleslavi. Celkem v elitní tuzem-

ské lize odchytal úctyhodných 555 zápasů 
v základní části a dalších 73 utkání přidal 
v play off. V roce 2003 byl součástí repre-
zentačního výběru na mistrovství světa ve 
Finsku, odkud si přivezl čtvrté místo. Do 
branky se na turnaji dostal ve 3 zápasech. 
Během své kariéry si Málek vyzkoušel i dvě 
zahraniční v ruském Metallurgu Magnito-
gorsk a ve švédském MODO Hockey. Vraťme 
se ale na začátek jeho profesionální karié- 
ry mezi dospělými. „V Kaučuku Kralupy 
jsem působil v sezóně 1998/1999 a odchy-
tal jsem u vás celkem 14 zápasů, 833 minut, 
to celé s průměrem 2‚67 obdrženého gólu 
na zápas. Kaučuk tenkrát trénoval Zdeněk 

Každý sportovní klub má své kořeny, minulost a legendy, a na všechny tyto atributy by měl být náležitě hrdý. 
Téměř celou historii hokejového klubu z Dolního Povltaví rámuje účast v nižších soutěžích na krajské či okresní úrovni včetně 
několika sezón účinkování ve třetí nejvyšší republikové soutěži. Z tohoto stereotypu ostře vybočuje období mezi léty 1995–
1999 čítající čtyři sezóny nejblyštivější slávy kralupského hokeje. Během uvedených ročníků totiž patřil tehdejší HK Kaučuk 
Kralupy ke špičce druhé nejvyšší hokejové soutěže. Jednalo se o období paradoxně velmi krátké, ovšem nebývale intenzivní, 
a s obrovským přesahem do života celého města.
Před zahájením sezóny 1995/96 bylo vedení HK Kaučuk postaveno před nelehké rozhodnutí. Po odstoupení HC Hodonín 
z druhé nejvyšší tuzemské hokejové soutěže se pro kralupský klub naskytla jedinečná možnost nastoupit na toto uvolněné 
místo. Po důkladném zvážení výkonného výboru a tehdejšího generálního sponzora Kaučuk, a. s. bylo rozhodnuto, že klub 
této možnosti využije. Mohla začít „zlatá éra kralupského hokeje“, během níž se v modrobílém dresu objevilo několik velmi 
zajímavých jmen. Pokračujeme v představování dalších kralupských hokejových legend.

Legendy s „káčkem“ na prsou

2. díl

ZŠ GEN. KLAPÁLKA

N a pozemku školy, hned vedle Knovíz-
ského potoka, je mnoho vzrostlých 

stromů a dlouhodobě zde pozorujeme pří-
tomnost překvapivě velkého množství ži-
vočichů, ať už ptáků či zajímavého hmyzu. 
Vybudováním naučné zahrady jsme chtěli 
podpořit, aby se naši žáci seznámili s pří-
rodou v jejich bezprostředním okolí a záro-
veň měli možnost v ní trávit více času, ať už 
učením, zkoumáním přírody a přírodních 
jevů nebo zapojením se do péče o ni.

Na první pohled návštěvníky zahrady za-
ujme několik nových naučných tabulí za-
měřených na rostliny a živočichy, jež lze 
objevit přímo u nás, ale třeba také na kolo-
běh živin v přírodě nebo historii naší školy. 
V jarním období se nám možnosti výuky na 
zahradě rozšíří díky venkovnímu posezení 
na lavičkách.

V naučné zahradě jsou také rozmístěna 
různá měřící zařízení, která jsou součás-
tí malé meteorologické stanice umožňují-
cí zaznamenávat data o teplotě a vlhkosti 
vzduchu, směru a rychlosti větru a množ-
ství srážek. Pomocí jiné sestavy se žáci učí 

Učení o zahradě a na zahradě

určovat například koncentraci oxidu uh-
ličitého.

Přírodní obyvatele naší zahrady si chce-
me hýčkat, proto jsme nově nainstalovali 
několik ptačích budek. Během zimy se třídy 
budou moci zapojit do přikrmování ptáků 
hned na několika krmítkách. Členové z no-
vě vzniklého Klubu přátel školní zahrady 
od podzimu shromažďují rozličný materiál 
do dvou kompostérů, dokonce stihli před 

příchodem zimy založit první experimen-
tální záhon.

Vybudování naučné zahrady vzniklo 
v rámci projektu „Vybudování naučné stez-
ky“ z Programu 2020 pro poskytování dota-
cí z rozpočtu Středočeského kraje na Envi-
ronmentální vzdělávání, výchovu a osvětu 
v rámci Tematického zadání Osvětová čin-
nost. Děkujeme Městu Kralupy n. Vlt. za 
umožnění tohoto projektu. BLANKA VRZÁČKOVÁ
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Projekt byl realizován s finančním 
přispěním Středočeského kraje. Celková 

částka projektu činila 164 802 Kč, přičemž 
spoluúčast byla 125 000 Kč.
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Müller a později Pepa Jandač. Já jsem jezdil 
do Kralup pouze na zápasy, a to formou stří-
davých startů ze Slavie, kde jsem 
tehdy dělal dvojku Blažkovi. Bran-
kář potřebuje co nejvíce zápasů 
a já už v dalším ročníku ve Sla-
vii Ladislava Blažka přechytal. 
V sezóně 2000/2001 byla branka 
v extralize už jenom moje.“ A jaký 
zápas s „káčkem“ na prsou utkvěl Ro-
manovi v paměti nejvíce? „Vybavuji si náš 
domácí zápas se Znojmem, který skončil 
2:2. V tu dobu Znojmo chtělo za každou ce-
nu postoupit do extraligy, mělo možnost 
pořídit si opravdu vynikající hráče, třeba 
Romana Kaděru. A my jsme s nimi dokázali 
ve skvělém utkání remizovat. Pamatuji si, 
že jsem si tenkrát opravdu hodně zachytal,“ 
ukončil své vyprávění současný hokejový 
expert na televizní stanici O2 TV Sport.

Zajímavé osobnosti se v kralupském Kau-
čuku neobjevovaly pouze na ledě, ale také 
na střídačce. Kdo ze současných příznivců 
vůbec tuší, že Kaučuk kdysi vedl trenér s tak 
úžasným hokejovým životopisem? Kouč, 
o němž se už výše zmínil Roman Málek 
a který vedl v minulosti Liberec, České Bu-
dějovice, Pardubice, pražského Lva, národní 
tým České Republiky nebo Metallurg Mag-
nitogorsk. S trochou nadsázky lze konsta-
tovat, že slavná kariéra současného trenéra 
pražské Sparty JOSEFA JANDAČE začala 
právě v Kralupech. „Já jsem přišel do Kra-
lup z Berouna. Tehdy to byl tým, který rok 
předtím hrál baráž o extraligu a patřil ke 
špičkovým klubům první ligy. Bohužel v se-
zóně 1998/1999 nechytili začátek a myslím, 
že to bylo v 17. kole, kdy jsem v Kaučuku stří-

dal na pozici hlavního trenéra svého kama-
ráda Zdeňka Műllera,“ začal své vzpomínání 
Josef Jandač. „V době, kdy jsem Kralupy 
přebíral, byly na posledním místě tabulky. 
Pak se to ale podařilo nastartovat a mys-
lím, že jsme nakonec skončili pátí nebo šestí  
v tabulce.“ Bohužel, jak už asi tušíte, jednalo 
se o poslední sezónu HK Kaučuku Kralupy 
v první hokejové lize. Tuto černou kapito-
lu historie kralupského hokeje má i Josef 
Jandač stále v živé paměti: „V přípravném 
období před sezónou 1999/2000 jsem měl 
tréninkový kemp v Jižní Koreii na univer-
zitě. Už před svým návratem z kraje čer-

vence jsem měl od tehdejšího generálního 
manažera Jindry Merfaita informace, že 

u generálního partnera dochází ke 
změně vlastnictví. A protože to byl 

tenkrát vlastně z 90 % sponzor 
klubu, tak to vypadalo, že už se 
sezóna ani nerozběhne. A nako-

nec se tak i stalo. Měl jsem původ-
ně v Kralupech dál pokračovat, ale 

bohužel tímto to tam všechno skonči-
lo.“ Bylo pro mě velmi pozitivním zjištěním, 
že většina oslovených vzpomíná na své pů-
sobení v Kralupech velmi ráda. A nejinak 
tomu bylo u Josefa Jandače. „Byla to sice 
krátká doba, vlastně necelá jedna sezóna, 
ale vzpomínám na to velmi rád. Teď když 
se o tom bavíme, tak si vybavuju spoustu 
kluků, co tam hráli. Začínal tam například 
Karel Pilař, který už byl pomalu na odcho-
du, a vypadalo to, že s hokejem úplně skončí. 
Pode mnou dostal ještě jednu šanci a poda-
řilo se to nakopnout a on pak měl parádní 
hokejovou kariéru.“

Pokračovat budeme tam, kde trenér Jan-
dač skončil, u obránce KARLA PILAŘE. 

193 cm vysoký hokejista byl v roce 2001 
draftován ve druhém kole z celkového 
39. místa kanadským klubem NHL To-
ronto Maple Leafs. Za slavnou hokejovou 
značku odehrál v NHL 90 utkání s bilan-
cí 6 branek a 24 asistencí. V play off poté 
naskočil za Toronto ke 12 duelům s bilancí  
1 gólu a 4 asistencí. V české extralize působil 
Pilař postupně v Litvínově, ve Spartě, znovu 
v Litvínově, znovu ve Spartě, v Hradci Krá-
lové a konečně opět v Litvínově. V nejvyšší 
tuzemské soutěži odehrál Pilař celkem 414 
utkání v základní části (60 branek a 153 asis- 
tencí) a dalších 76 přidal ve vyřazovacích 
bojích (12 branek a 20 asistencí). Během 
své bohaté hokejové kariéry se objevil také 
v ruské KHL. Zde hájil barvy klubů CSKA 
Moskva, Lev Poprad a Donbass Doněck, ve 
švédské Elitserien sehrál 13 utkání za Växjö 
Lakers. S Karlem jsem se spojil telefonicky 
a od první chvíle bylo bohužel znát, že ve 
svém vzpomínání moc sdílný nebude. Na 
dotaz na své působení v Kralupech reago-
val trefným: „To už je ale hodně dávno.“ Po 
chvíli přemýšlení dodal: „Pamatuji si, že 
nás trénoval Pepa Jandač, byla tam spousta 
kluků z Kladna a takové rodinné prostře-

dí. Dobře si pamatuji i na tehdejšího gene-
rálního manažera Merfaita, který mi dal 
možnost si v Kralupech zahrát.“ Byli jsme 
domluveni, že rodákovi z Prahy e-mailem 
pošlu tehdejší sestavu Kaučuku a výsledky 
klubu, aby šlo vzpomínání na začátek jeho 
profesionální kariéry o něco lépe. Slíbené 
jsem učinil, ale Karel už se mi bohužel zpát-
ky neozval. Za HK Kaučuk odehrál v sezóně 
1998/1999 celkem 47 zápasů, v nichž vstřelil 
8 branek a přidal 11 asistencí.

Nyní přichází na řadu opravdová osob-
nost, jejíž hokejový rodokmen také zahr-
nuje působení v dresu s modrým „káčkem“.  
JAROSLAV BEDNÁŘ odehrál v české extra-

lize v základní části 621 utkání se ziskem 
559 kanadských bodů. V play off přidal dal-
ších 117 zápasů s bilancí 40+51. V kanad-
skoamerické NHL naskočil do 117 zápasů, 
v nichž posbíral 44 bodů, další mače a body 
přidal i v KHL (53/34). Působil také ve Fin-
sku a ve Švýcarsku. Dnes čtyřiačtyřicetile-
tý hokejista skončil s vrcholovým hokejem 
po sezóně 2017/18 v Hradci Králové. Bez 
hokeje ale dlouho nevydržel a v současné 
době znovu tenhle hokejový nezmar válí 
v sešívaném dresu Slavie v Chance lize. Jeho 
košatou hokejovou kariéru rámuje spousta 
úspěchů. V roce 2006 a 2009 bral se Sla-
vií extraligové stříbro, v sezóně 2007/2008 
slavil se svým mateřským klubem titul. Ja-
roslav Bednář startoval na dvou světových 
šampionátech. Z mistrovství světa v roce 
2006, které se konalo v Lotyšské Rize, si 
domů přivezl stříbrnou medaili. V české 
reprezentaci nastoupil celkem k 67 due-
lům, v kterých si na své konto připsal 15 
branek a 10 asistencí. V roce 2001 Bednáře 
z 51. pozice draftovali Králové z Los Ange-
les, v jehož barvách si také odbyl premiéru 
v nejslavnější hokejové lize planety. Krátce 
působil rovněž na Floridě a v závěru sezóny 
2003/04 zamířil do Omsku, s kterým zís-
kal ruský titul. Další dva mistrovské tituly 
získal během svého působení ve Švýcarsku, 
kde se postupně radoval s kluby z Davosu 
a z Bernu. Za Kaučuk Kralupy nastupoval 
Bednář v sezóně 1995/96. Ve městě nad 
Vltavou stihl odehrát 8 zápasů, v kterých  
zaznamenal 2 branky a 6 asistencí.

JINDŘICH KARVÁNEK

UCELENÝ TEXT NA: WWW.HOKEJOVEKRALUPY.CZ
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PODOMNÍ
OPRAVÁŘ

spraví, svaří, přivrtá
a mnohem více! Konzultace, 

návštěva zdarma.
Platíte práci, ne řeči.

Tel. 604 131 373

VÝKUP A PRODEJ
NEMOVITOSTÍ

Ing. Jana Hlaváčová,
odhad ceny a první

konzultace ZDARMA.

Tel. 777 58 24 25,
jana@janahlavacova.cz.

FK Čechie Kralupy  
vás srdečně zve na

Ples  
sportovců
12. 2. 2021 od 20:00 hod.  
v Hotelu SPORT
ROMA-BAND-Emil Gabčo + předtančení,  
soutěž o ceny

Předprodejní místo: Na hřišti FK Čechie – 
Třebízského 945, pan Jan Beránek (mobil: 739 
223 698, 605 948 495),

nebo v Hotelu SPORT na recepci (od 3. 12. 2020).

Cena vstupenky je 150,- 
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Více o Netatmo, chytřejšímu řešení zabezpečení

Chytré kamery od Netatmo jsou schopné určit rozdíl mezi náhodným pohybem a situací, kdy se děje něco 
důležitého. Venkovní kamera rozlišuje mezi osobou, zvířetem nebo autem, zatímco vnitřní kamera má funkci 
rozpoznávání obličeje. Kamery reagují na neobvyklé situace okamžitým upozorněním uživatele, což má za 
následek rychlou akci a případný příjezd policie.

Inteligentní venkovní kamera v reálném čase zaznamená a upozorní uživatele na pohyb cizích osob, přítom-
nost zvířat na pozemku či vůz na příjezdové cestě. Uživatelé si mohou přizpůsobit typ vyrušení, o kterém 
chtějí být informováni a podle toho dostávat jen relevantní upozornění. Pokud jsou některá z nich zbytečná, 
lze pomocí funkce Alert-Zone vybrat na kameře jen konkrétní oblast sledování.

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště v Kralupech n. Vlt.

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Srdečně zveme uchazeče a jejich rodiče, absolventy, bývalé kolegy, sociální 
partnery i ostatní kralupskou veřejnost!

14. leden 2021 8:00 – 17:00 hod.

23. leden 2021 8:00 – 12:00 hod. (sobota)

Chcete se dozvědět vše o naší škole? Proč studovat právě u nás? Otázky a odpovědi k přijímacímu řízení. 
Přijďte se podívat!

V případě uzavření škol proběhnou dny otevřených dveří online na www.eduktra.cz.
Neváhejte se připojit k živé schůzce s vedením školy a garanty vyučovaných oborů.

BEZPEČNOSTNÍ KAMERY NETATMO 
zlepšily dohled nad vozovým parkem MěÚ, 
který byl rozšířen o dva nové elektromobily
 Kamery díky integrovanému automatickému osvětlení lépe vidí a zároveň posvítí
 úředníkům na cestu k autům v případě, že jsou garáže již zhasnuté.
 Datové připojení ke kamerám (a tedy i jejich ovládání) je bezdrátové, 
 stačilo k nim přivést pouze elektřinu.

Sledujte NOVINKY 

na www.edukra.cz.




